
 

  

 پلی اوره سرد اجرا
Cold Polyurea 

 

 شرح
ترین آلایده ،دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خاص بههای مصنوعی می باشد. این محصول، پوششی دو جزیی و خود تراز است که بر پایه رزین

شرایط تخریب بتن و نفوذ آب و دیگر مواد شیمیایی  در مقابل از هر گونه سطحی حفاظتو  بندیآب ایزوالسیون، ،برای عایق بندی پوشش
مقاومت شیمیائی ایده آل و مقاومت باال در هایی االستومری هستند که شبیه یک غشاء الستیکی با اوره پوششهای پلیپوشش .باشدمی 

بندی و جلوگیری از نم و آبهای کفسازی، پوششهستند که جهت  انعطاف پذیری فوق العاده ، زمان عمل آوری بسیار کوتاه وایشبرابر س

ز رنگ اتواند گیرد که این نیازها میطیف وسیعی از نیازها را در بر می کاربردهای پوششی این محصولرطوبت سطوح بتنی کاربرد دارند. 

 ،هاها و محوطه پارکینگحفاظت پل اهمیت دارد تاهای چسبندگی و سختی مشخصه به همراهآمیزی مکان هایی که مشخصه ظاهر زیبا 

ه عنوان این محصول ب گیرد.های فلزی و بتنی، سکوهای بارگیری و غیره را در بر پوشش محافظت کننده لولههای صنعتی، پوشش کفسازی
های سازیبندی انواع سطوح فلزی و بتنی و کفای که برای موارد آبها قابل کاربرد است به گونهاری از زمینهپوششی بسیار توانمند در بسی

 تی و تزیینی قابل استفاده است.صنع

 

 مشخصات 
 حالت: مایع دو جزیی 

 های موجودرنگ: بر اساس رنگ

 1.25چگالی: در حدود 

 قسمت B:  1قسمت، جز  A: 5نسبت وزنی اختالط: جز 
 دقیقه 45: در حدود C˚0مدت زمان کارایی در دمای 

 میکرون، پوشش حداکثر: بدون محدودیت 500پوشش حداقل: 

 C˚28+تا  C˚8+دمای زیراساس: بین 

 نحوه مصرف
 زیر اساس بتنی یا مالتی باید تمیز، اندکی زبر و عاری از روغن و ذرات سست باشد و به خوبی تراز شده باشد.  الیه

 اعمال می گردد.زیرسازی: پرایمر ترجیحا با استفاده از قلم مو یا غلطک اعمال گردد. پرایمر بر اساس جذب زیر اساس و سیستم اجرایی 
 مخلوط کردن: این محصول با ترکیب اجزا از پیش توزین شده تهیه می گردد.

 سیستم آماده سازی:

 را هم بزنید. Aکمی جز  -1

 را هم بزنید. Bکمی جز  -2

 بریزید. A)ظرف کوچکتر( را در ظرف حاوی جز  Bجز  -3

 ثانیه بدون ایجاد هوا مخلوط را هم بزنید. 33به مدت  -4

 میکرون می تواند به عنوان پرایمر استفاده گردد. 200-150هایی با ضخامت کمتر از همین محصول برای الیه

 توانید از ابزارهای زیر استفاده کنید:بر اساس ضخامت مورد نیاز می پرداخت:

 میکرون 300تا  150های نازک با ضخامت غلطک برای الیه 
 میکرون 300تا  150گردد( برای ضخامت های مابین ماله الستیکی )همانند آنچه برای تمیز نمودن با آب استفاده می 

 دار نیز استفاده میلیمتر اما در صورت امکان از یک غلطک میخ 2میکرون تا  500های بین ماله لبه کنگره ای برای ضخامت

میکرون پیشنهاد  500های باالی دار برای ضخامتایجاد نگردد. غلطک میخ صول بتواند تنفس کند و حفرات هواگردد تا مح

 گردد.می

 مالحظات
 های الستیک و غیره به دست آورد. در پلی توان با اضافه نمودن سیلیکا، براده آلومینیم، بریدهضخامت و سختی مورد نیاز را می

 به صورت پاششی روی سطح آن وجود دارد.اوره قابلیت استفاده از این احجام چه در داخل مخلوط و چه 

 ای نازک از پرایمر موارد زیر قابل دستیابی است:با ایجاد الیه 

 گردد.گردد و بدین ترتیب از حفرات هوا پرهیز میبند میآبها سوراخ .1

 گردد.گردد که منجر به خشک شدن سریع در حداقل زمان میتبخیر تشکیل میای از الیه ممانعت کننده .2

کنند. بنابراین جلوگیری از حفرات سطحی توجه نمود که تمامی مصالح مخصوصا بتن و چوب تنفس میباید  .3
 تواند ماحصل یک زیر سازی خوب باشد.می

 



 

 
 توانمیدر هوای گرم، این محصول را ولی در مواردی همانند اجرا  کننده نداردرقیق است و نیازی به رقیق تقریبا این محصول 

 .نمودکننده مخصوص استفاده قیقبا ر

 های تیره همانند قرمز، خاکستریپریدگی نشود(، باید رنگای با مقاومت در برابر آفتاب نیاز است )که دچار رنگاگر که به رویه 

 آلیفاتیک روی سطح اعمال گردد.ا پلی اورتان یو یا یک الیه نهایی از پلی اوره  گرددتیره، سیاه، سبز و غیره را انتخاب 

 ا . روی سطوح افقی و یا بگرددای، غلطک و یا ماله الستیکی به صورت یکنواخت محصول پخش با استفاده از ماله لبه کنگره

ای تراز است، رد ماله لبه کنگره از انجا که پلی اوره سرد خود چندین الیه اجرا گردد تا ضخامت مورد نیاز حاصل گردد. ،شیب کم
 گردد.رعت ناپدید میسبه 

  21مقدار مصرف این محصول در حدود kg/m  برای ضخامتmm 50. باشد.می 

 کاربرد
 :هاهای فلزی، لولهکارخانجات پتروشیمی، نیروگاه ها، مخازن ذخیره، ماشین آالت صنعتی و کشاورزی، پانل نگهداری 

  بارگیری، پوشش های تحت ضربه مداومحمل و نقل: سکوهای 

 بندها، غشاهای آبها و پلساخت و ساز: پوشش بتن، پوشش کفسازی، پوشش سطوح آزبست، سازه 

 وسایل نقلیه تجاری: اتوبوس ها، قطارها، کامیون ها 

 بسته بندی
ر در هایی که کمت. رنگاستپایه خاکستری  گردد. رنگرنگ سفارشی ارائه می های از پیش توزین شده و بر اساسبندیپلی اوره در بسته

های روشن همانند خاکستری روشن، سفید، آبی ای و مشکی هستند. رنگهای تیره شامل قرمز، سبز، قهوهتحت تاثیر آفتاب هستند، رنگ

 باشند.و غیره نیازمند حفاظت آلیفاتیک می نروش

 احتیاط
گردد )دمای باال، باد شدید و شرایط محیطی منجر به خشک شدگی سریع محصول میزمانی که  به هیچ وجه آب به مخلوط اضافه نگردد.

 توان استفاده نمود.آوری نمیغیره(، از استفاده محصول در بیرون پرهیز شود، چرا که از ترکیبات عمل
در حین  ش الستیکی و عینک ایمنیشود که از دستکبنابراین پیشنهاد می ،تواند روی پوست و ترشحات مخاطی تاثیر بگذاردمی این محصول

 حمل استفاده شود. در صورت تماس با چشم، با مقدار زیادی آب شستشو انجام شود و سریعا به پزشک مراجعه شود.

 شرایط نگهداری
ماه  12مدت زمان مصرف  ظت گردد.فمحا Bو  Aنگهداری شود. از یخ زدگی جزهای  C˚30+تا  C˚5+در یک محیط خشک و دمای بین 

 باشد.تاریخ تولید در ظروف اصلی که به خوبی آب بند هستند، می از

 مقاومت مکانیکی

 
 

 آوریعمل

 
 

 پشتیبانی فنی
 با کارشناسان فنی این مجموعه تماس حاصل فرمایید. 32120433133در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر از طریق شماره 
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