پرایمر آلکیدی زینک کرومات ایندی یک نوع ضدزنگ بر پایه رزین آلکید محتوی پیگمنت ضدخوردگی زینک کرومات به
رنگ زرد و سبز است که روی سطوح فلزی به ویژه سولههای فلزی کاربرد دارد .این پوشش به عنوان پرایمر ضدزنگ بر روی سطح
عمل میکند و بصورت تک الیه اجرا و یا جهت محافظت کامل در شرایط آب و هوایی مختلف نیاز به پوشش رویه آلکیدی دارد.
همچنین این آستری بخصوص در محیط هایی که گازسولفور موجود است ،استفاده فراوانی دارد .زینک کرومات با تشکیل رسوب
هیدروکسید کرومات بین الیه رنگ و فلز از طریق روش  Passivationیا غیرفعال کردن مانع خوردگی میگردد.کرومات روی یا
 Zinc chromateیا  Zinc Chromium Oxideبا فرمول  ZnCrO4به دو رنگ زرد و بلورهای سبز ،نوعی پیگمنت ضدخوردگی
یا رنگدانه اکسیدی حاوی عنصر ضدخوردگی زینک با عالئم اختصاری  Znاست .عنصر فلزی روی یا زینک به عنوان فلز فدا شونده
و با ایجاد الیه محافظ در اثر اکسیداسیون بر روی آهن و فوالد ،مانع خوردگی و یا پیشرفت آن میگردد.

کنترل و محافظت خوردگی فلزات

کوتینگ ضد خوردگی سازههای فلزی شامل اسکلتهای فلزی ،سولههای فلزی ،درب و پنجره

❖ مقاوم در برابر رطوبت و عوامل خوردنده
❖ اجرای آسان ،سریع ،یکنواخت و ترمیم ساده
❖ چسبندگی و سرعت خشک شدن فوق العاده
❖ سطح پوشش مناسب ،مقرون به صرفه و اقتصادی

❖ فام :زرد /سبز
❖ پایه :حالل
❖ نوع رزین :آلکید
❖ براقیت :مات
❖ تعداد اجزا  :یک جزئی
❖ دانسیته 1/3±0/05 g/cm3 :
❖ زمان خشک شدن سطحی (دمای ℃ 2 :)25ساعت
❖ زمان خشک شدن عمقی (دمای ℃ 8 :)25ساعت
❖ زمان خشک شدن کامل (دمای ℃ 7 :)25روز
❖ ضخامت پیشنهادی در کاربردهای مختلف 50µ ̴ 80µ :

❖ آمادهسازی سطح :
 .1زیرکار عاری از زنگ زدگی و خوردگی باشد.
 .2حداقل درجه تمیزی سطح  Sa 21/2باشد.
 .3زیرکار عاری از رطوبت ،خاک ،چربی و مواد نفتی باشد.
❖ اجرا در دو مرحله انجام می گردد:
الیه اول :یک الیه ضدزنگ آلکیدی زینک کرومات به نسبت شرایط اجرا با تینر روغنی رقیق گردد و سپس با قلم مو ،غلطک،
ایرلس یا پیستوله با حداقل ضخامت اجرا و از اندود شدن کامل سطح مطمئن شویم.
الیه دوم :پس از  24ساعت ،الیه دوم ضدزنگ آلکید ی زینک کرومات را با ضخامتی که بر مبنای کاربرد و شرایط جوی تناسب
دارد اجرا گردد.
در زمان اجرا دمای محیط بین  +10تا  +40درجه سانتیگراد ،دمای سطح  3درجه باالتر از نقطه شبنم و رطوبت نسبی کمتر از  85درصد
باشد.
❖ توضیح :برای اطالع از روش اجرای متناسب با شرایط متفاوت پروژه ها ،با واحد فنی تماس حاصل فرمایید.

❖ قلم مو ،غلطک ،ایرلس و پیستوله

❖ حلب  20لیتری

