
RANS,NANO TECH PAINT AND COATING 

 

www.nano-newtech.com 

+989121866328 
+989121447869 
+982122770479 

Rangin Nano Sakhtar 

Էլեկտրաստատիկ փոշի ծածկույթ 

 

Նկարագրություն` 

 

           Ապրանքը պատկանում է պոլիեսթեր և էպոքսիդային / պոլիեսթեր խեժերի 

վրա հիմնված ծածկույթների խմբին, որոնք ցուցադրում են բարձր պաշտպանական 

և դեկորատիվ ունակություն, գերազանց հակաբակտերիալ, հարթեցնող և 

մեխանիկական հատկություններ։ այն լայնորեն օգտագործվում է փակ մետաղական 

հիմքերի ներկման մեջ։ Մակերևույթները ծածկելով Նանոյի ՝ ծածկույթներում 

օգտագործվող մասնիկների ինժեներական հատկություններով, ցանկացած 

մանրէաբանական աղտոտում, բակտերիաներ և սնկեր, Նանոյի մակերևույթում 

մասնիկները քայքայվում և ոչնչացվում են։ Այս առաջարկված նանո-տեխնոլոգիական 

արտադրանքը բացի փոշի ծածկույթների բոլոր հատկություններից (օրինակ ՝ 

միատարրության մակարդակ, ֆիզիկական, ազդեցության, ճկունության և 

քերծվածքների դիմադրություն, քիմիական դիմադրություն, կոռոզիոն 

դիմադրություն, մաքրող լուծիչներ,…) ունի բակտերիաները հեռացնելու և 

ոչնչացնելու հնարավորություն և ապրանքի որակը բարելավելով ՝ կարևոր քայլեր 

կձեռնարկի արտադրանքի որակի բարելավման ուղղությամբ, կարևոր քայլեր 

կձեռնարկի հանրային առողջության բարելավման և պահպանման ուղղությամբ: 

 

Դիմումներ` 

 

Այս հակաբակտերիալ արտադրությունները հարմար են՝ 

• Բժշկական սարքավորումների 

• Կլինիկական և լաբորատոր սարքավորումների 

• Առողջապահական և լվացքի սարքավորումների 

• Հոսթելային հիվանդանոցային սարքավորումների (մահճակալներ, պահարաններ) 
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• Սպասասրահների 

• Տնային և խոհանոցային կիրառությունների 

• Էլեկտրական կիրառությունների 

• Գործիքների արդյունաբերություն. Ապարատների և հաշվիչների պատյան, 

օպտիկական գործիքների 

• Թեթև արդյունաբերություն. Լուսատու լամպեր, պողպատե կահույք և ամենօրյա 

ալյումինե արտադրանքների 

• Այլ արդյունաբերություններ ՝ առևտրային մեքենաների և սարքավորումնեիր, 

տրիկոտաժի մեքենաների 

, Գյուղատնտեսական մեքենաների, էքսկավատորների, պատուհանների 

շրջանակների համար և այլն: 

 

Ծածկույթի մեթոդը՝ 

 

 Էլեկտրաստատիկ Corona հեղուկացիր (խորհուրդ է տրվում) 

 Էլեկտրաստատիկ Tribo հեղուկացիր 

 Հեղուկացված մահճակալ 

 Էլեկտրաստատիկ հեղուկացված մահճակալ 

 

 

Չորացման պայմանները՝ 

 

10-12 րոպե @ 180-185'c ջերմաստիճան 
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Coating performance 

Test Item Standard Method Result 

RAL K-7 All 

Base - Polyester and hybride 

Impact resistance 

100lb.in(direct impact) 

ASTM D2794-93 Non appearance of cracks 

down to the substrate 

Gloss(60') ASTM D523-89 90±3 

Adhesion ASTM D3359-02 5B 

Mandrel bend test ASTM D522-93a 3mm 

Pencil Hardness ASTM D3363-00 H-2H 

Salt spray resistance 

1000hr. 

ASTM D714 

ASTM D610 

Rust and Blister Rate 10 

Note: 

1- Checked under laboratory conditions on chromate aluminum panels with 0.7mm 

thickness.  

2- Actual product performance may vary due to pretreatment ,application, and environmental 

influences  

3- Film thickness is60-70 µm. 

 

 

Antibacterial performance (Standard Method: IR 13703) 

 

Bacteria name The concentration of 

bacteria in the initial 

suspension 

Bacteria count after 

24 hours after 

exposure controls: 

The antibactrial sample after 

exposure to the bacteria count 

after 24 hours: 

Unit 

Ecoli 1500000 600000 120 Cfu/cm3 

S.aureus 1500000 400000 150 Cfu/cm3 

 

 


