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آشنایی با پارس البرز پوشش

2



پوشش هاي اپوکسی بدون حالل

این روکش ها عالوه بر موارد عام چون مقاومت سایشی ، در برابر آب و شرایط جوي نیز مقاومت دارند.این روکش ها عالوه بر 

ایجاد زیبایی ، سطوح بتنی را در برابر عوامل سایشــی و مکانیکی ، فشــار ، حرارت، عوامل شیمیایی و ... مورد حفاظت قرار     

می دهند .

H.B ب ) پوشش هاي حفاظتی

این نوع  از رنگها بر پایه رزینهاي اپوکســــی بدون حالل و هاردنر می باشد که با یکبار پاشش ضخامت باالي 250 میکرون 

ایجاد می نمایند.کاربرد این نوع از پوشـــش ها با اســـپري بدون هوا بوده و با توجه به نوع هاردنر بکار رفته داراي مقاومت 

شیمیایی عالی هستند و جهت مخازن سوخت و مواد شیمیایی ، نیروگا هها و پتروشیمی ها استفاده میشود.

الف ) روکش اپوکسی مخصوص کف
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رنگهاي حفاظتی بر پایه رزینهاي اپوکسی

این پوششها با توجه به مصارف گسترده در صنایع، عمده ترین سیسـتم حفاظتی محسـوب می شوند که با توجه به هاردنر 

(سخت کننده) به دو دسته اپوکسی پلی آمید و اپوکسی پلی آمین تقسیم میگردند.

این پوششها چسبندگی عالی روي سطوح فلزي و غیر فلزي دارند و مقاومتهاي فیزیکی و شیمیائی آنها باعث کاربرد وسیع 

این دسته از پوششها گردیده است.

این سیسـتمها در سه الیه، آستري(با انواع پیگمنت هاي ضد خوردگی مانند کرومات روي، فسـفات روي، اکســید آهن و 

پودر روي)میانی و رویه مورد استفاده قرار میگیرند.این سیستمها قابلیت over coat شدن با انواع سیستمهاي پوشش را 

دارا    می باشند.سیسـتم اپوکسـی  - پلی آمید داراي مقاومت مناسب در برابر شرایط جوي بوده و رنگهاي اپوکسـی پلی 

آمین به طور خاص در برابر عوامل شیمیائی مقاومت بهتري از خود نشان می دهند.

ضمنا سیســتم اپوکســی-پلی آمید در ترکیب با کولتار از چســبندگی عالی، مقاومت رطوبتی و انعطاف پذیري مناسب 

برخوردار می باشد. این پوششــها جهت محافظت از سازه هاي فلزي، کشــتی ها، مخازن و لوله ها در محیطهاي دریایی و 

میدانهاي نفتی استفاده می شوند.
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پلی یورتان دو جزیی بدون حالل

این پوششــها بر پایه رزینهاي پلی ال هاي پلی اتر یا پلی استرهاي بهینه شده با روغن و ایزوسیانات MDI وکاتالیســت       

می باشند.

از مزایاي این پوششها، نشـر کمتر ترکیبات آلی فرار است و با کاربردهاي متنوع و به مقدار زیاد در صنعت ساختمان به کار   

می رود.

مصرف این نوع از محصـوالت عمدتا براي روکش کف سطوح بتنی با کاربري هاي صنعتی، پارکینگی، ورزشی، دکوراتیو و 

آنتی باکتریال و ....، پوشـــش بام، درزبندها و نیز به دلیل انعطاف پذیري باال براي پوشــــش خطوط لوله براي حفاظت و 

خطرات ساینده ها و همچنین غشاهاي محافظت در ساختمان ها میباشد.
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رنگهاي حفاظتی بر پایه رزینهاي پلی یورتان

این پوششـها بر پایه رزینهاي پلی ال (آکریلیک و پلی استر) و 

ایزوسیانات می باشند که بر اساس نسـبتهاي ارائه شده پیش 

از مصرف مخلوط شده و بر روي سطح اعمال می گردند.

از مزایاي این پوششـــــــها، داشتن خواص خوب مکانیکی، 

مقاومت در مقابل مواد شـــــــیمیایی، حاللها و محیط هاي 

خورنده جوي می باشد.

محل مصـرف این پوشش بعنوان الك و یا رنگ الیه نهایی در 

صنایع مختلف چون صنایع هواپیمایی، خودرو سازي، کشتی 

سازي، نیروگاهها و صنایع نفت و ... می باشد.

از این پوشــش براي اعمال بر روي ســطوح مختلف از جمله 

فلزات(گالوانیزه، برنج، آهن)، پالســـتیک و بتن اســــتفاده      

می شود. مصـرف این پوششـها در محیط هاي حاد شیمیایی 

نظیر مجاورت با اسید هاي معدنی توصیه نمی گردد.
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پوششهاي صنعتی بر پایه رزینهاي الکیدي

این دسته از رنگها با توجه به نوع رزین بکار رفته به 2 گروه کوره اي و هواخشک تقسیم می شوند که نوع اول این پوششها در 

صنعت خودروسازي و لوازم خانگی به دلیل مقاومت مکانیکی خوب و خاصیت الیه زیرین ضد آبی باال نســبت به الکیدها به 

عنوان الیه زیرین کوتاه روغن به کار می روند و نوع دوم رنگهاي هواخشـــک با توجه به برتري نســـبت به رنگهاي الکیدي 

هواخشـک از جمله چسـبندگی بسـیار خوب نسـبت به کلیه سطوح فلزي و دوام فیلم و مقاومت جوي بهتر جهت محافظت 

سطح در محیط هاي صنعتی مصرف می گردند. از دیگر مزایاي این پوششـها سرعت خشـک شدن باالي آن می باشد که به 

همین علت در پوشش سازه هاي فلزي و تأسیسات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.
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پوششهاي صنعتی بر پایه رزینهاي سیلیکونی - اتیل سیلیکات

پوششهاي غنی از روي اتیل سیلیکات نسـبت به سایر پوششـهاي محافظتی از نقطه نظر مقاومت در شرایط آب و هوایی و 

حاللها ، کیفیت مطلوبتري ارائه میدهند.این پوششـــها در رطوبت بین 90-70درصد سخت میشـــوند و هر چه رطوبت 

محیط بیشتر باشد سریعتر خشک میگردند.

از این پوششــها در حفاظت سازه هاي فلزي پاالیشـــگاهها، کارخانجات پتروشیمی و صنعتی و نیز در سازه هاي دریایی 

استفاده می شود. اگر آماده سازي سطح و پوشش بصورت دقیق با توجه به ضخامت پیشنهادي انجام گیرد قطعا عمر مفید 

سازه ها چندین برابر خواهد شد.

از دیگر خواص این پوشش مقاومت حراراتی آن تا 400 درجه سانتیگراد می باشدکه براي پوشش لوله هاي حاوي سیاالت 

داغ و مخازن و تاسیسات در معرض حرارت باال مناسب هستند.

ب ) پوششهاي مقاوم به حرارتی: 

این دسته از پوششها بر پایه رزین هاي سیلیکونی تهیه می شوند و به دلیل مقاومت بسیار باال در مقابل دما، معموال آنها را 

براي پوشش کوره ها ، دودکشـــــها، بویلرها و مبدلهاي حرارتی در صنعت پاالیش و کارخانجات پتروشیمی ونیروگاهها 

استفاده می نمایند.از آنجائی که این پوشش ها در معرض دماي باال بوده که می تواند باعث ترك خوردگی پوشـش گردد، 

از نظر ضخامت فیلم داراي محدودیت هستند به همین دلیل ماکزیمم ضخامت پیشنهادي این رنگ25 میکرون می باشد.

الف) اتیل سیلیکات غنی از روي:
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واژه ها و اصطالحات کلیدي
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واژه ها و اصطالحات کلیدي

:

بدون

رنگ

،
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واژه ها و اصطالحات کلیدي

اندازه

فیزیکی

می

،

باید

تنش کششی 

می گردند که به
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واژه ها و اصطالحات کلیدي

فیلمی
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جدول مقایسه اي تمیز کاري در زبره پاشی
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