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شرح کاال
ایي ًَع پَؿؾ ّا اص خاًَاُ سًگ ّای پَدسی الکتشٍ اػوتاتیک بوَدُ ٍ بوا کووک تکٌَلوَطی ًواًَ
خَاف آًتی باکتشیال دسآى ایجاد ؿذُ اػت.بذیي هؼٌا کِ باکتشی ّای خواًَادُ ٍE.Coliاػوتافیلَ
کَکَع،دس هَاجِْ با ایي سًگْا تا %99.99اص بیي هیشًٍذ.
داسای تاییذیِ ػتاد ٍیظُ تَػؼِ ًاًَ

تاییذیِ اص آصهایـگاُ هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ

تاییذیِ داًؾ بٌیاى اص هؼاًٍت ػلوی سیاػت جوَْسی

هقاٍهت باال دسبشابش اًَاع باکتشی

گَاّی ثبت اختشاع ایشاى،ػَییغ ٍ کاًادا

دس  262فام ٍ طشح

هَاسد هصشف:
ایي پَؿؾ ّا بشای سًگ کشدى کلیِ ی تجْیضات بیواسػتاًی ،آصهایـگاّی ّ ،تلیٌگ ،لَاصم خاًگی ،لَاصم آهَصؿی ،لَاصم ٍسصؿی ،لوَاصم آؿوپضخاًِ
تَصیِ هیـَد کِ با ًابَد کشدى باکتشی ّای بیواسی صا بِ حفظ ػالهت جاهؼِ کوک بؼضایی هیکٌذ.
تخت ّای بیواسػتاى ّا

دیَاسّای هاطٍالس بیواسػتاًی

تجْیضات آهَصؿی

ّتلیٌگ بیواسػتاًی

لَاصم خاًگی

ٍػایل حول ٍ ًقل ػوَهی

تجْیضات آصهایـگاّی

تجْیضات ٍسصؿی

تجْیضات دًذاى پضؿکی

هـخصات فٌی:
پایِ سصیٌی:پلی اػتش

فاصلِ اػپشی تا قطؼِcm 25-/+5:

بؼتِ بٌذی 20:کیلَگشم

ؿواسُ سال:اػتاًذاسد

چگالی1/52+/-0.02:

تؼت چؼبٌذگیGTO:

ًَع سًگ:هؼوَلیً،یوِ هات،هات

ضخاهت پیـٌْادی60:تا70هیکشٍى

تؼت ػالت اػپشی1000:ػاػت

هقاٍهت بِ ضشبِ60-100 lb .in:

ػختی هذادیH-2H:

تؼت اًؼطاف5 mm:

ًحَُ آهادُ ػاصی ػطح بشای اجشا
دسصَست اػتفادُ اص پَؿؾ ّای پَدسی،چؼبٌذگی

غباسٍ اکؼیذّای فلضی کاهالپاک ٍ خـک باؿذ.

ّشگًَِ آلَدگی هیکشٍػکَپی اثش هٌفی بش چؼبٌذگی

کشٍهاتِ بش سٍی ػطح آلَهیٌیَهی پیـٌْاد هیگشدد.

داسد.

آهادُ ػاصی سًگ ٍ ًحَُ اجشا:
بشای اػتفادُ اص سًگ پَدسی آًتی باکتشیال سًغ بایذ افضایؾ ػشیغ دهای سًگ تا دهای پخت (دس ٌّگام قشاس گشفتي سًگ دس کَسُ)داؿتِ باؿوین
کِ باػث جشیاى بْتش پَؿؾ ٍ ایجاد ػطح یکٌَاخت تش هیـَد ٍ افضایؾ کٌذدها باػث هیـَد فیلن حاصل اص پَدس ػطح سا بِ خَبی هشطَب ًکٌوذ
هقاٍهت ّای فیضیکی،هکاًیکی ٍ چؼبٌذگی سًگ کاّؾ یابذ.
دػتگاُ پاؽ

کشًٍا

ٍلتاط

60تا70کیلَ ٍلت

ؿشایط پخت

12دقیقِ دس دهای 190تا 195دسجِ ػاًتی گشاد

هَاسد ایوٌی ٍ ًگْذاسی:
بشای دػتیابی بِ خَاف ػطحی ٍ هقاٍهت ؿیویایی ٍ هکاًیکی بْیٌِ کٌتشل دقیق ؿشایط پخت الضاهی اػت.تشهَگشافی کَسُ ٍ تٌظین آى پیؾ اص
اػوال ٍ پخت سًگ ضشٍسی هیباؿذ.اػتفادُ اص هاػک ٍ دػتکؾ ٍ ػیٌک ٍ کالُ ایوٌی بشای کاسگشاى ضشٍسی اػت.

آدسع :تْشاى-خیاباى دیباجی جٌَبیً-شػیذُ بِ اتَباى صذسً-بؾ باًک صادسات-ػاختواى ػپیذ-پالک ٍ 122احذ1ؿشکت سًگیي ًاًَ ػاختاس

021-22770479 and 76218209

اصّشگًَِ آلَدگی اص قبیل سٍغي،رسات سیض،گشد ٍ

ٍ بِ دلیل هَجَد ًبَدى حالل دس ایي ػیؼتن ّا

هحافظ فؼفاتِ بش سٍی ػطح آٌّی ٍ یا یک الیِ

رنس تولید کننده پوشش های نانو فنا وری

پیؾ اص اػوال پَدس بشسٍی ػطح هَسد ًظشبایذ ػطح

سًگ بِ ػطح تا70دسصذ بِ ؿشایط ػطح ٍابؼتِ بَدُ

بشای چؼبٌذگی بْتش سًگ بِ ػطح،ایجاد یک الیِ

Nano-tech paint & coating manufactory

ًحَُ اهادُ ػاصی ػطح بشای اجشا

ًحَُ آهادُ ػاصی ػطح بشای اجشا

Rans Specialized Laboratories

اػتاًذاسد ٍ سٍؽ آهادُػاصی ػطح:

