آزمایشگاه تخصصی شرکت رنگین نانو ساختار

RUST CONVERTER PRIMER
LARMA COAT
مبدل زنگ آهن الرما پوشش
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شرح کاال
هبذل صًگ آّي ًبًَ فٌبٍسی السهب پَضص پبیِ آة سًگیي ًابًَ سابختبسی ی اصبْتاشیي پشایوشّاب دس
صٌعت هیببضذ.ایي سًگ ًسل جذیذی اص سًگ ّبی صٌعتی است ٍ بب تَحِ بِ هسبئل صیست هحیطی ٍ
عذم استفبدُ اص حالل ّبی آلی ،استفبدُ اصایي پشایوش سٍ بِ افضایص است ٍ جبیگضیي هٌبسابی باشای
سٌذبالست هیببضذبشخی هضایبی هحصَل عببست است اص:
10هتش پَضص تئَسی ٍ8هتشعولی داسد

3گشیذ4Nٍ2N،Nداسد

1سبل هیتَاى دس اًببس ًگْذاسی کشد

خطک ضذى سشیع

چسبٌذگی عبلی بِ سطح

هقبٍهت حشاستی ببال

قببلیت ضست ٍ ضَ

عذم ًیبص بِ سٌذ بالست

هقبٍهت بِ هَاد ضیویبیی

هَاسد هصشف:
السهبپَضص بِ عٌَاى یک پشایوشهبذل صًگ آّي بش سٍی سطَح کوپل س پبیاذاسی تَلیذهی ٌاذ کاِ باِ
سطح فلض چسبیذُ ٍ پَضص هحبفظ دسبشابشسطَبت ٍ خَسدگی هجذد بِ ٍجَد هی آٍسد.
صٌعت ًفت ٍ گبص ٍ پتشٍضوی

صٌعت دسیبیی

بشسٍی سطَح فلضی

صٌعت ٍاگي سبصی ٍ سیلی

صٌعت ًیشٍگبّی

بشسٍی فلض صًگ صدُ

تصفیِ خبًِ ّب

صٌعت سبختوبى

قببلیت پزیشش اًَع تبپ

هطخصبت فٌی:

Solid content weight;58.6%W

Corrsion resistance:300hr

Hiding power:85

Proportion:1.32g/cm3

Adhesion

Temperature change resistance -30c≤ 200≤c

pH value:6-7

<200 C, no Skinning

Storage stability

High temperature resistance

𝒎 𝝁Dry film thickness:≥70

30 day no Abnormalities

Water resistance

5B

≥150c

No abnormalities،30days

Salt water resistance

Flexibility:≥2MM

فبم:قَُْ ای

ًَع سًگ:پشایوش پبیِ آة

Impact resistance:40cm

خطک ضذى سطحی40:دقیقِ

خطک ضذى عوقی3:سبعت

ًیبصی بِ ّبچگًَِ صیشسبصی ًذاسد ٍفقط کبفیست

ضَد بشای ًفَر بیطتش ٍ عویق تش السهبپَضص.

یبکبسدک اصسطح صدٍدُ ضَد

اعوبل تشجیحب یک الیِ پشایوش السهب پَضص

آهبدُ سبصی سًگ ٍ ًحَُ اجشا:
هبدُ سا قبل اصهصشف کبهال ت بى دّیذ ٍ بِ صَست دٍالیِ ی 50تب70هی شًٍی سٍی سطح ایجبدکشدُ.الیِ اٍل بشای ًفَرسقیق تش ببضذ.

قلوَ

5دسصذ حجوی آة اضبفِ ضَد

پیستَلِ

5دسصذ حجوی آة اضبفِ ضَد

غلتک

5دسصذ حجوی آة اضبفِ ضَد

هَاسد ایوٌی ٍ ًگْذاسی:
هیضاى هبدُ هَثشُ ًبًَ دسگشیذ4Nبیطتشاص2Nٍ2NبیطتشاصNهیببضذ.دٍساصًَسهستقین خَسضیذ ًگِ داسی ضَد ٍدسهحیط خطک.
دسصَست توبس بب چطن ٍ بلعیذُ ضذى بِ هشاکضدسهبًی هشاجعِ ضَد.

آدسس :تْشاى-خیبببى دیببجی جٌَبیً-شسیذُ بِ اتَببى صذسً-بص ببًک صبدسات-سبختوبى سپیذ-پالک ٍ 122احذ1ضشکت سًگیي ًبًَ سبختبس

021-22770479 - 76218209

سٍغي،تبٍل ّبٍپَستِ ّب تَسط فشچِ سیوی

ب وک فشچِ سیوی خطَط سیضی سٍی سطح ایجبد
جذاکشدى سًگ ّبی سست قبلی اص سٍی سطح ٍ

Nano-tech paint and coating manufactory

سطح فلض صًگ صدُ

تٌْب کبفیست سطح عبسی اصّشگًَِ چشبی ببضذ ٍ

رنس تولید کننده پوشش های نانو فناوری

سطح فلض بذٍى صًگ

سطح فلضسًگ آهیضی ضذُ

Rans Specialized Laboratories

استبًذاسد ٍ سٍش آهبدُسبصی سطح:

