
 

  

 اجرا گرمپلی اوره 
Hot Polyurea 

 

 شرح
Hot Polyurea برابر در باال مقاومت و آل ایده شیمیائی مقاومت. باشد می ساختمان صنعت در محافظتی پوششهای تکنولوژی ترین مدرن 

 شیمیایی مواد بازار در را آن معقول، قیمت و باال بسیار اجرای سرعت ه،العاد فوق پذیری انعطاف کوتاه، بسیار آوری عمل زمان ،سایش

 یم مشتق مصنوعی های رزین از مخلوطی و ایزوسیانات میان واکنش از که است االستومر نوعی اوره پلی. است کرده رقیب بی ساختمان

 سازه، مرع با برابر دوام با درز، بدون و یکنواخت پوششی مانند اجرا، از پس اوره پلی ،مکانیکی و شیمیایی خاص های ویژگی دلیل به .شود
 هایوردهفرآ و قلیایی مواد اسیدی، محصوالت که هاییآسیب برابر در شیمیایی، نظر از و کند می عمل سایش برابر در مقاوم و پذیر انعطاف

 سازگار تزیس محیط با نیز و آسان آن تمیزکردن بوده، ثبات با شناسی میکروب لحاظ از همچنین،. است مقاوم کنند، ایجاد توانند می نفتی

 .باشد می

 ، بوده سخت سر آروماتیک های اوره پلی. آروماتیک و آلیفاتیک: شوند می تقسیم دسته دو به خود شیمیایی ساختار حسب بر ها اوره پلی

 قابل دارند زیبایی جنبه که کاربردهایی برای بنابرین و دهند می دست از را خود بودن براق و رنگ و نبوده مقاوم فرابنفش اشعه برابر در
 . باشند می عالی پایانی الیه برای و بوده مقاوم فرابنفش اشعه برابر در آلیفاتیک هایپلیمر اما. باشند نمی توصیه

از رنگ آمیزی مکان هایی که مشخصه ظاهر تواند گیرد که این نیازها میطیف وسیعی از نیازها را در بر می کاربردهای پوششی این محصول

 پوششهای صنعتی، پوشش کفسازی ،هاها و محوطه پارکینگحفاظت پل اهمیت دارد تاهای چسبندگی و سختی مشخصه به همراهزیبا 

ری از ااین محصول به عنوان پوششی بسیار توانمند در بسی گیرد.های فلزی و بتنی، سکوهای بارگیری و غیره را در بر محافظت کننده لوله
 اده است.تی و تزیینی قابل استفهای صنعسازیکف تابندی انواع سطوح فلزی و بتنی ای که برای موارد آبها قابل کاربرد است به گونهزمینه

 مشخصات 
 حالت: مایع دو جزیی 

 خاکستریرنگ: 

 0.02±1.1چگالی: در حدود 

 B  :1:1به جز  Aجز  نسبت اختالط
 C :10-15 sec˚70مدت زمان کارایی در دمای 

 %800ازدیاد طول در نقطه پارگی: 

 C˚30+تا  C˚10+دمای زیراساس: بین 

 C˚120+تا  C˚40-دمای بهره برداری: 

 نحوه مصرف
 زیرسازی: 

وشش به منظور اجرای پ، رطوبت و گرد و غبار باشد. ذرات سست ،روغنهر گونه زیر اساس بتنی یا مالتی باید تمیز، اندکی زبر و عاری از  الیه
یر پرایمر بر اساس جذب زنوع پرایمر ترجیحا با استفاده از قلم مو یا غلطک اعمال گردد. پلی اوره حتما می بایست از پرایمر استفاده گردد. 

 گردد.می انتخاباجرایی اساس و سیستم 

  آماده سازی:

 ای ندارد.گردد و نیاز به آماده سازی ویژها از پیش توزین شده تهیه میاین محصول با ترکیب اجز
 سیستم اجرا:

زا پیش از اعمال روی سطح اجرای پلی اوره گرم حتما باید با استفاده از دستگاه پاششی )ایرلس( دوجزیی ویژه انجام گیرد و هر کدام از اج

درجه سانتیگراد گرم شوند. پاشش با استفاده از یک تکنیسین آموزش دیده باید انجام گیرد و بهتر  07الی  07تا دمای به صورت پاششی 

 است که فرآیند پوشش در دوالیه بسته به میزان زبری سطح انجام گیرد.

 

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

 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

 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.یا پلی اورتان و یا یک الیه نهایی از پلی اوره  گرددتیره، سیاه، سبز و غیره را انتخاب 

  21مقدار مصرف این محصول در حدود kg/m  برای ضخامتmm 80. باشد.می 

 



 

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

  ضربه مداومحمل و نقل: سکوهای بارگیری، پوشش های تحت 
 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 کمترنگ. استپایه 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 خشک شدگی سریع محصول میزمانی که شرایط محیطی منجر به  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

 شدستکپوشش مخصوص، ماسک و شود که از بنابراین پیشنهاد می ،تواند روی پوست و ترشحات مخاطی تاثیر بگذاردمی این محصول

استفاده شود. در صورت تماس با چشم، با مقدار زیادی آب شستشو انجام شود و سریعا به پزشک  الستیکی و عینک ایمنی در حین اجرا

 مراجعه شود.

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

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

 مقایسه پلی اوره با دیگر مصالح

 سنگ سرامیک اپوکسی پلی اورتان پلی اوره خصوصیات

 خوب خوب خوب خوب عالی مقاومت شیمیایی

مقاومت در برابر 

 دما

درجه  127تا  -07

 گرادسانتی

درجه  127تا  -37

 گرادسانتی

درجه  117تا  -27

 گرادسانتی

درجه  377تا  -07

 گرادسانتی

درجه  077تا  -07

 گرادسانتی

مقاومت در برابر 

 نور
 عالی خیلی خوب متوسط متوسط عالی

مقاومت در برابر 

 خراشیدگی
 عالی خوب خوب متوسط عالی

حساسیت در 

 برابر رطوبت
 خیر خیر بله بله خیر

استحکام و 

 ماندگاری
 عالی متوسط متوسط خوب عالی

 انعطاف پذیر -عالی کشسانی
انعطاف  -خوب

 پذیر
 شکننده شکننده شکننده

 کند و مشکل کند و مشکل کند و مشکل سریع و آسان سریع و آسان قابلیت ترمیم

 ندارد ترکیبات آلی فرار
نوع بستگی به 

 دارد محصول
 ندارد ندارد دارد

 کند کند کند سریع سریع بسیار زمان اجرا

 درصد 177 درصد 177 درصد 177تا  07 درصد 177تا  07 درصد 177 محتوای جامد

 

 پشتیبانی فنی
 با کارشناسان فنی این مجموعه تماس حاصل فرمایید. 72120077137در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر از طریق شماره 

 اجرا گرماوره پلی 
Hot Polyurea 

 


