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 پوشش محافظتی پلی اوره

106TMCPU- Coating Poly Urea-AFZIR 

 معرفی
یک محصول االستومری  106TMPUC پوشش محافظتی پلی اوره

ن از رزی و مخلوطیحاصل از واکنش بین یک ترکیب ایزوسیانات 

منجر به تولید رزین پلی اوره  هاآنکه واکنش بین  هست آمینی

خصوصیات عالی عایق پلی اوره باعث شده است از این . شودمی

در واقع  محصول در سراسر جهان در نقاط مختلفی استفاده شود.

 العادهوقفپلی اوره به دلیل کیفیت مکانیکی آن همانند یک پوشش 

برابر سایش عمل سخت، یکپارچه، انعطاف پذیر و مقاوم در 

در برابر هر نوع آسیبی توسط مواد  شیمیایی. از لحاظ نمایدمی

 قلیایی، اسیدی و محصوالت مشتق شده از نفت مقاوم است.

پایداری باکتریایی دارد، سازگار با محیط زیست بوده و به راحتی 

نوع سرد و گرم آن را نام  توانمی. از انواع پلی اوره گرددمیتمیز 

ت د در دو حالتوانمین پلی اوره به کار رفته در این محصول . رزیبرد

 پلی اوره سرد و پلی اوره گرم به کار رود.

 د پلی اورهکاربر

 صنعت کشتی سازی
  قطعات یسازمدلشبیه سازی و 

 و همچنین  هاقایقحفاظتی بدنه و پیرامون  پوشش

 عرشه

 و انواع هااسکله، هادکل، هازیردریاییحفاظتی  پوشش 

 شناورهای دریایی

 های هیدرولیکیسازه
 های آبیاری، سدها و کانالهادریاچه پوشش 

 از گسترش آلودگی جلوگیری 

 صنایع غذایی
  هانوشیدنیپوشش داخلی ذخیره سازی غذا و 

  صنایع غذایی هایکارخانهپوشش محافظتی 

 بارگیری هایمحوطهکف  پوشش 

 پوشش محافظتی کانتینرها 

 حمل و نقل
 هاپل هایپایهپی و  پوشش 

 ها و کانتینرهاکامیونحفاظتی  پوشش 

  هافرودگاهی مانند آشیانه تأسیساتپوشش حفاظتی 

 ماشین آالت حفاری تونل پوشش 

 ریل راه آهن پوشش 

 هلی پدها پوشش 

 صنایع معدنی
 پوشش دهی دیوارها 

 پوشش حفاظتی تجهیزات معادن 

 ها و نوارهای نقالهپوشش غلتک 

  سیلوهاپوشش 

 ساخت و سازهای شهری
  درونی ساختمان  هایقسمتپوشش نمای ساختمان و

 مانند پی سازه

  هابیمارستانپوشش 

 پوشش مدارس و مراکز تحصیلی 

 سنگ فرش  هایخیابانروها و پوشش حفاظتی پیاده

 شده

 هاها و مرغداریها و کشتارگاهپوشش دامداری 

  هاحوضچهپوشش حفاظتی استخرها، آب نماها و 

 پوشش محافظتی مراکز تجاری 

  هاکفو  هاپارکینگپوشش 

  مخازن مایعات فاضالب،  هایخانهپوشش تصفیه

 اسیدی و قلیایی

 صنعت نفت و گاز
 های بتنیپوشش مخازن و لوله 

 های حفاری خشکی و دریاپوشش دکل 

در مواردی که مقدار مصرف  توانمیهمچنین از پلی اوره سرد 

پلی اوره کم است، استفاده نمود. در این حالت زمان گیرش 

. دشومیپلی اوره سرد از زمان گیرش پلی اوره گرم، بیشتر 

رزین پلی اوره در این حالت باید توسط غلتک یا ماله کشی 

 اجرا شود.

 عایق پلی اوره فنی مشخصات

 اختالط( از پس) رنگ خمیر مشکی ظاهری شکل

 گرم بر سانتیمتر مکعب 60/1 مخلوط مخصوص وزن

 مگا پاسکال 33 مقاومت کششی

 مگا پاسکال 2/0 چسبندگی مقاومت

 دقیقه 3الی  2 گیرش اولیه

 روز 7 گیرش نهایی

 مترمیلی 3الی  1 ضخامت بهینه

 عایق پلی اوره ویژگی
  زیاداستحکام مکانیکی و چسبندگی  بودندارا 
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 لیا ای از قشیمیایی عالی در برابر طیف گسترده مقاومت

، هاحاللها، و اسیدهای قوی معدنی و آلی، نمک

 و دیگر مواد شیمیایی خورنده هاروغن

 پایین بسیار جذب 

 سریع گیرش 

 بندی فرمول در پذیری انعطاف 

 درصدی 166 بودن جامد 

 عالی مکانیکی مشخصات 

 خوردگی ترک برابر در باال مقاومت و پذیری انعطاف 

 باال چسبندگی 

 پوشش یکنواختی و پیوستگی 

  سطح زیر کاربه  خوبچسبندگی 

  عالی حرارتیمقاومت 

  بسیار زیاد مکانیکیمقاومت 

  و محافظت شیمیایی از سطوح  پوشش دهیامکان

 بدون نصب کاشی

 سطح سازی آماده
  پوشش محافظتی پلی اورهسطوح مورد نظر برای 

106TMPUC، بایست صاف و تمیز باشند. همچنین می

ل عم ترکیباتسطوح باید خشک و عاری از گرد و غبار، 

 آوری شده و هرگونه چربی، روغن و گریس باشند.

 ر پ افزیر شرکتبزرگ باید با مالت مخصوص  هایحفره

شوند. مناطق ناهموار نیز باید با مالت تسطیح مناسب 

 یا بتونه مسطح گردند.

 ست، شات بالست یا هر روش مکانیکی از روش سند بال

توان دیگر به منظور دستیابی به سطوح با منافذ باز، می

 استفاده کرد.

 اجرا روش
از مخلوط کردن  بعد 106TMPUC پوشش محافظتی پلی اوره

 ای کاری نازک ماله یک با کاربرد نوع به بسته و شده آماده

. شود اجرا مرحله هر در مترمیلی ۵ ضخامت تا حداکثر کاردک

 اجرا مراحل مترمیلی ۵ از بیش هایضخامت به رسیدن برای

 ورتص مطلوب ضخامت به رسیدن تا الیه الیه صورت به باید

دقیق رعایت شوند و در  طوربهباید  هانسبتپذیرد. همچنین 

بایستی توسط شرکت افزیر صورت  تغییراتصورت لزوم، 

 پذیرد.

 

 مواد مقدار مصرف
 106TMPUC، 4 محافظتی پلی اوره پوشش مصرفمقدار 

 .هست مترمربعکیلوگرم در هر 

 هامحدودیت
 مترمیلی 4تا  2ضخامت اجرا:  کمینه. 

  اجرا نکنید. گرادسانتی+ درجه ۵کمتر از  دمایدر 

  ودشمیبا حالل رقیق نکنید زیرا باعث افت مقاومت آن. 

  که بستگی  روز باشد 22تا  21سن بتن بستر باید بین

 آوری و خشک شدن آن دارد. شرایط عملبه 

 ابزار تمیز کردن
ابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در 

هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حالل 

 هستند. مواد سخت شده فقط به شستشوپیشنهادی قابل 

 .شوندمیمکانیکی پاک  هایروش

 بندی بسته
106TMPUC ، کیلوگرمی )مجموع اجزا(  26در بسته بندی

 .شودمیعرضه 

 ایمنی هایرهنمود
این محصول ممکن است باعث آسیب پوستی شود، در هنگام 

ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و لباس کار  وسایلکار از 

استفاده کنید. در صورت تماس احتمالی با پوست، چشم و 

اعضای مخاطی بالفاصله موضع را با آب گرم فراوان شستشو 

 دهید و به درمانگاه مراجعه کنید.

 شرایط نگهداری 

این محصول را باید در فضای سر بسته نگهداری نمود. نباید 

در جایی نگهداری شود که نور مستقیم آفتاب به آن برخورد 

کند. نباید در جایی نگهداری شود که دمای خیلی زیاد یا 

. در صورت دمای خیلی شودمیدمای خیلی سرد را متحمل 

 د.باش زیاد و یا خیلی سرد، باید محل نگهداری تهویه داشته

http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/

