
 

 

 ر و مدیرنگ اپوکسی ناحیه جز
ABAZONE-290 

 
ABAZONE-290 آل است به ر و مدی ایدهرنگ جهت اجرا در نواحی ساحلی و جزباشد. این یک رنگ اپوکسی بدون حالل جهت حفاظت سطوح بتنی می

گیری از سیستم اپوکسی دهد. این رنگ بر روی سطوح مرطوب قابل اجرا بوده و با بهرهوری در آب نیز به واکنش پخت ادامه میصورتیکه پس از غوطه

 های در معرض جو نیز وجود دارد.اصالح شده امکان اجرای این رنگ در محیط

 

 خواص و اثرات  <<

 چسبندگی عالی بر روی سطوح خشک و مرطوب -1

 آبقابلیت پخت در زیر  -2

 به عنوان یک سیستم حفاظتی خوببسیار  UVمقاومت  -3

 طوالنی عمر و دوام -4

 دریا آب در موجود هاینمک و کلر یون برابر در مقاومت -5

 بهداشتی هایمحیط در استفاده قابل و سمی غیر -6

 

 موارد کاربرد <<

 های بتنی نواحی ساحلی و  فرا ساحلیسازه -1

 هاکشتیها و و مدی اسکله جزرنواحی  -2

 هاخانهسدها و تصفیه -3

 

 مقدار مصرف <<
 گرم خواهد بود. 022تا  422باشد و میزان رنگ مصرف شده میکرون می 522تا  252ضخامت پیشنهادی این رنگ 

 

  آماده سازی سطح <<
 سندبالست دستگاه توسط را سطوح تمامیهای محلول باید با آب تازه شستشو شوند. کثیفی سطوح و نمکسطح زیرآیند باید تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد. 

فاصله زمانی وجود داشته باشد عملیات  ABAZONE-290 سازی سطح و اجرای رنگ. در صورتیکه بین عملیات آمادهسازی نماییدکامال آمادهمخصوص  ابزارهای یا

 شود.میکرومتر پیشنهاد می 02تا  52برابر سازی را تکرار نمایید. پروفایل سطح آماده

 

 اختالط <<
ABAZONE-290 بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. مخلوط باید در زمان کاربری شود. همواره دو بستهبندی جداگانه عرضه میدر دو بسته      

(POT LIFE.ذکر شده اجرا گردد ) 

اضافه کرده به نحوی که ظرف کامال تخلیه شود.  A)جزء سیاه( را به جزء   Bمیکسر مخلوط نمایید؛ سپس جزءابتدا دو جزء را به طور جداگانه در زیر 

 از اختالط اطمینان حصول پذیرد. تا صورت دقیقه بر دور 422تا  322سرعت  حداکثر پره( با+برقی )دریل همزن از استفاده با باید رنگ جزء دو اختالط

 دهید. ادامه را اختالط ی یکنواخت عملو دستیابی به رنگ طوس کامل
 

 دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد. 32: همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که حداکثر تا 1توجه 

 ها را تغییر ندهید.باشد و هرگز نسبتهای دو جزء رنگ الزامی می: رعایت دقیق نسبت2توجه 



 

 

 روش اجرا  <<
ک دوم قبل از خش یهال یکهاجرا گردد به طور یهرنگ در دو ال ین. بهتر است اییدمو اجرا نماقلم یاغلطک و  یرلس،ا یلهبه وس توانیدیرا م یرنگ اپوکس

 شود. سازیآماده یداول با یهساعت فاصله باشد، سطح ال 24از  یشدو اجرا ب ینب یکهاول اجرا شود. در صورت یهشدن ال

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی <<

 

 مایع ویسکوز حالت فیزیکی

 : سفیدAجزء  رنگ

 : سیاهBجزء 

 مخلوط: خاکستری

 1/0 ±4/1 (3g/cm)وزن مخصوص 

 1:1 (A:Bجزا )وزنیاترکیب نسبت 

 100 درصد جامد حجمی

 عالی در برابر آب دریامقاومت 

 )بیشتر از پیوستگی بتن( 1- 5/2 (2N/mmچسبندگی به بتن )

 زمان خشک شدن<<

 لمس قابل دما
 اجرای الیه بعدی

 خشک شدن کامل
 ساعت 22 حداقل

 روز 11 ساعت 44 ساعت 12 ساعت 9 درجه سانتیگراد 15

 روز 2 ساعت 24 ساعت 24 ساعت 6 درجه سانتیگراد 25

 روز 4 ساعت 22 ساعت 14 ساعت 4 درجه سانتیگراد 40

 و تمام اطالعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.توجه: مدت زمان خشک شدن به ضخامت پوشش اعمال شده بستگی دارد 

 (POT LIFEزمان کاربری  )<<

 40 25 15 دمای رنگ )درجه سانتیگراد(

 20 45 20 زمان کاربری )دقیقه(

 تر خواهد شد.کاربری کوتاهتر و در نتیجه زمان توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختالط، افزایش دمای رنگ سریع

 



 

 

 مالحظات <<

 

 بندی اولیهیک سال در بسته مدت نگهداری

 زدگی و تابش مستقیم نور خورشیدیخ ،ظرف در بسته، دور از رطوبت شرایط نگهداری

 + درجه سانتیگراد10+ تا 10 بهترین دمای نگهداری

 کیلوگرمی( 5/1 : سطلBجزء  /کیلوگرمی  5/10: سطل Aکیلوگرم )جزء  14مجموع  نوع بسته بندی

 

 حفاظت و ایمنی <<

 گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد.این محصول آتش

شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید. برای گیری کنید. درصورت بلعیده تماس مستقیم و دائمی با پوست جلواز 

 باشد.( موجود میMSDS) اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنی

 سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سالمتی رعایت نمایید:های سربسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتشدر صورت استفاده در محیط

  هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی از هوای تازه را به محیط وارد کنید.در 

 استفاده کنید. مناسب ایمنی و تجهیزات ، دستکشاز ماسک 

 ردن شعله در محیط اجرا ممنوع است.هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن ک 

 
 به سایت آبادگران مراجعه فرمایید.ها و مقاالت مرتبط برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تأییدیه

نوان راهنما برای تسهیل فرآیند های موجود در برگه اطالعات فنی بر اساس آخرین تحقیقات گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران و در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و به عداده

 گذاری گردد. اربرد مورد نظر باید توسط مصرف کننده آزمون و صحهانتخاب ماده مناسب ارائه شده است. بنابراین تناسب ماده با هدف و ک

 


