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Լարմա ժանգի փոխարկիչ 

 

Նկարագրություն` 

        Լարմա նանոտեխնիկական ժանգի փոխարկիչի հիմքը եզակի արագ չորացող 

շագանակագույն վինիլային / ակրիլային ծածկույթ է, որը կիրառվում է ցանկացած 

ժանգոտած մետաղական մակերևույթի վրա ՝ դրա հետքերը ժանգը դադարեցնելու 

համար: Լարմա - ն չեզոքացնում է ժանգը և այն մեկ հեշտ քայլով վերափոխում այն 

կոշտ, սեւ հիմքի: Լարմա - ն կարող է օգտագործվել որպես ավարտական ծածկույթ 

կամ կարող է ներկվել `առավելագույն պաշտպանությունից կոռոզիայից: Այլևս 

ավազազերծում, ծանր քերծվածք, մետաղալարով խոզանակ կամ աղացում: Լարմա- 

ն իրականում կախված է ժանգի շերտից `արդյունավետ լինելու համար: 

 

Դիմումի մանրամասները` 

Կիրառման եղանակը ՝ Օդը / Օդային, լակի, Խոզանակ, Գլանափաթեթ 

Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը ՝ 0 ° C և 180 ° C միջակայքում 

Անօդային հեղուկացիրի համար վարդակի անցք և վարդակի ճնշումը լինի Նորմալ 

վիճակում 

Վերաթափման ընդմիջում. Նվազագույնը 24 ժամ , առավելագույնը՝ 48 ժամ 25 ° C 

ջերմաստիճանում 

Նոսրացուցիչ ՝ ջուր 

Ջերմային դիմադրություն ՝ 200 ° C 

Խառնուրդի հարաբերակցությունը ՝ 5% քաշ 

 

Տեխնիկական տվյալները` 

Գույնը ՝ շագանակագույն 

Խեժ՝  Փոփոխված ակրիլային խեժ 

Ավարտել ՝ կիսափայլ 

պինդ նյութեր՝ 47-55% 

Տեսական տարածման տեմպը (ծածկույթ)՝  8-10 մ² / կգ  

Հպեք չոր ժամանակը՝ 25 ° C ջերմաստիճանում `40-60 րոպե 

Լիովին չորացումի ժամանակը 25 ° C ջերմաստիճանում. 2 օր 

Պիտանելիության ժամկետը ՝ 12 ամիս 
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Առաջարկվող չոր թաղանթի հաստությունը (DFT), մեկ μm- ի համար `110-130um 

 

Հատկություններ և առավելություններ՝ 

-Այլևս չի կարելի քերել կամ ավազահարել: Պարզապես հանեք չամրացված ժանգը և 

այնուհետև քսեք արտադրանքը: 

-Չեզոքացնում է ժանգը և այն մեկ հեշտ քայլով փոխակերպում այն կոշտ սեւ հիմքի: 

- Կանխում է ապագա ժանգոտումը: Կնքում է խոնավությունը և արտաքին այլ 

տարրերը։ 

- Արագ չորացում: Երկրորդ շերտը կարելի է կիրառել 45-ից 60 րոպեում: 

- Գերազանց այբբենարան: Մշակված մակերեսները կարելի է ներկել յուղի հիմքով 

ներկով: (Լատեքսային վերարկուները խորհուրդ չեն տրվում) 

 

Ուղղություններ՝ 

Այս ապրանքը օգտագործելուց առաջ կարդացեք ամբողջ պիտակը: 

- օգտագործել միայն այն դեպքում, երբ ջերմաստիճանը տատանվում է 5 ° C և 

50 ° C միջակայքում: 

- Հեռացրեք կեղտը, ճարպը, յուղը և այլ աղտոտիչները: 

- Հեռացրեք բշտիկավոր կամ ազատ ներկը և չամրացված ժանգը: 

- Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ռետինե ձեռնոցներ: 

- Օգտագործելուց առաջ թափահարեք և լավ խառնեք: 

- Օգտագործելուց հետո նյութը հնարավոր չէ վերադարձնել նախնական տարայի 

մեջ: 

- Առավելագույն ներթափանցման համար սինթետիկ մացառի խոզանակով 

մշակեք ապրանքը ժանգոտած մակերեսների մեջ։ 

- Խոշոր տարածքների համար օգտագործեք գլան կամ օդազերծող հեղուկացիր: 

- Կիրառեք 2-րդ շերտը առաջին շերտը չորացնելուց անմիջապես հետո (45-60 

րոպե): Դիմեք 1-ին շերտի խաչաձեւ ուղղությամբ: 

- Լավագույն արդյունքի համար կիրառեք 2 բարակ շերտ: 

- Թույլ տվեք առնվազն 24 ժամ տևողությամբ բուժում, նախքան ներկով 

ծածկելը: 

- Օգտագործելուց անմիջապես հետո մաքրել ներկման բոլոր սարքավորումները 

տաք ջրով և մեղմ լվացող միջոցներով: 
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- Ապրանքը պաշտպանեք տարայի մեջ սառչելուց: 

- Ապրանքը պահեք 20 ° C ից 35 ° C ջերմաստիճանում: 

 

**Standard Test 

 
Test Items 

 
Standard Values 

 
Standard Method 

 
Test Result  

 
Condition in container 

Uniform, no lump after 
mixing 

JG/T 224-200 Uniform, no lump after 
mixing 

 
Application property 

No problems for second-
time brushing 

JG/T 224-200 No problems for second-
time brushing 

 
Coating appearance 

 
Normal 

JG/T 224-200  
Normal 

 
Dry film thickness 

 
≤70μm 

ASTM D1186  
≤70μm 

 
proportion 

 
Density 

ASTM D1475  
1.32g/cm3 

 
Solid content 

 
solid 

ASTM D2369  
58.6% 

 
pH  Value 

 
pH 

Digital pH meter  
6-7 

 
Drying time, surface dry 

 
≤4 hours 

ASTM D1640  
2 hours 

 
Drying time, hard dry 

 
≤24 hours 

ASTM D1640  
4 hours 

 
Hiding power 

 
≤150g/m2 

ASTM D6762 85  

 
Water resistance 

 
7 days, no abnormalities 

ASTM D870  
30 days, no 

abnormalities 

salt water resistance 10 days, no 
abnormalities 

ASTM G80 30 days, no 
abnormalities 

Salt spray 100 hr ASTM B-117 200 hr 

 
Adhesion  

 
≤1 grade 

ASTM D3359  
0 grade 
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Flexibility 

 
≤2mm 

ASTM D522-93a  
≤2mm 

 
Impact resistance 

 
≥30cm 

ASTM D2794-93  
≥30cm 

 
Temperature change 

resistance 

 
5 cycles, no 

abnormalities 

JG/T 224-2007  
no abnormalities 

High Temperature 
resistance 

    >100 C ASTM D2485     >150 C 

 
Storage stability, 

skinning 

 
≥8 grade 

JG/T 224-2007  
No skinning 

 
Storage stability, 

sedimentation 

 
≥6 grade 

JG/T 224-2007  
No sediment 

 

Պահպանման պայմանները՝ 

 

Ապրանքները պետք է պահվեն զով և լավ օդափոխվող տեղում `պաշտպանված 

ջերմությունից և արևի ուղիղ լույսից: 

Բեռնարկղերը պետք է սերտորեն փակ լինեն: Կարգավորել խնամքով: Պահպանման 

ջերմաստիճանը և խոնավությունը. 10-30 ° C և RH ՝ 0-85% 

Պիտանելիության ժամկետը ՝ 12 ամիս (պահվում է պահպանման առաջարկված 

պայմաններում և նախնական չբացված տարաների մեջ): 

 

Հրաժարում՝ 

Այս տեղեկատվությունը ճշգրիտ է RANS Industries- ի լավագույն գիտելիքների 

համաձայն կամ ստացված աղբյուրներից, որոնք RANS- ին համարում են ճշգրիտ: 

Ցանկացած ապրանք օգտագործելուց առաջ կարդացեք պիտակի վրա նշված բոլոր 

նախազգուշացումները և ցուցումները: Բոլոր ապրանքները պետք է ստուգվեն 

համապատասխանության վրա համապատասխան օգտագործման համար` նախքան 

իրական օգտագործումը: RANS Industries- ը այս տվյալների վերաբերյալ որևէ 

ներկայացուցչություն կամ երաշխիք չի ներկայացնում: 

 
 


