کݠوتینگ سازهݠهاݠݠی ݐ
فلرݠݠی (بدݠون سندبالست)
پروسـه کوتینـگ سـازههای فلـزی بـا دو متریـال مومپرایمـر  PY95و  PL85انجـام میگـردد .ایـن متریـال
یـک نـوع مـوم اسـت کـه روی کلیـه فلـزات (حتـی زنـگزده) اجـرا میشـود و پـس از مومیایـی کـردن بـرای
همیشـه سـطوح زیر یـن خـود را در مقابـل تمامـی عوامـل خورنـده محافظـت میکنـد.
گهـا هسـتند کـه به عنوان تنهـا ترکیب معدنی و پلیمـری آمیخته موجود
مومپرایمرهـا نسـل جدیـد ضدزن 
در کشـور عرضـه شـدهاند .مومپرایمـر هـا داخـل پلیسـهها و پوسـیدگیها نفـوذ کـرده بـه بافـت سـالم
فلـز میرسـند و تمـام زنگهـای قبلـی داخـل متر یـال دفـن شـده ،ورود اکسـیژن قطـع و پیشـروی خوردگـی
یگـردد.
متوقـف م 

تاییدیهها:
آزمایشگاه شرکت ملی نفت ایران
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تݠهران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دانشگاه پلیتکنیک تݠهران (امیرکبیر)
سازمان صنایع دفاع (ساصد)
مرکز پژوهشهای متالورژی رازی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شݠهرسازی
ضمانتنامه  10ساله شرکت سݠهامی بیمه ایران
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کݠوتینگ ݠݠمیلگردݠها ݠو آرݠݠماتݠورݠها (بدݠون سندبالست)
پروسـه کوتینـگ میلگردهـا و آرماتورهـای سـالم و زنـگزده بـا مومپرایمـر  PY95و  PL85انجـام میگـردد.
در پروژههای قدیمی به ویژه آرماتورهای بسـته شـده امکان اجرای اسـتاندارد سندبالسـت مقدور نیسـت
چـرا کـه تمـام عاجهـا و نقـاط کـور سـازه در دسـترس نیسـت و فونداسـیون نیـز پـر از سـیلیس خواهـد شـد و
بتنریـزی را مختـل میکنـد .بنابرایـن اسـتفاده از مومپرایمـر کـه بـا ابزاری سـاده و بسـیار سـریع اجـرا میگردد
و نیـازی بـه سندبالسـت نـدارد ،روش مناسـبی جهـت احیای سـازه میباشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه مومپرایمـر روی میلگردهـا هیـچ تاثیـری در چسـبندگی و پیوسـتگی بولـت بـا بتـن
نـدارد (عطـف بـه تاییدیـه وزارت راه و شݠهرسـازی)

ویژگیها:
نیاز به زیرسازی و سندبالست ندارد
اجرای آسان ،سریع و یکنواخت و ترمیم ساده
قابلیت جوشکاری
مقاومت مکانیکی و خاصیت ضربهپذیری باال
سطح پوشش مناسب
نفوذکنندگی و چسبندگی فوقالعاده
صرفهجویی در وقت و هزینه
سهولت در انبارداری و قابلیت نگهداری طوالنی مدت
مقاوم در برابر رطوبت ،اسید ،قلیا ،سولفات و کلیه عوامل خورنده
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ایزݠوالسیݠون عرشه پلݠها ݠو دیݠوارݠهاݠݠی بتنݠݠی
لهـا) و (دیوارهـای برشـی ،شـاتکریت،
هسـتون و فونداسـیون بتنـی پ 
پروسـه ایزوالسـیون (عرشـه ،پای 
فونداسـیون ،مخـازن بتنـی ،تیرهـا و دکل هـای بـرق) بـا دو متریـال مـوم پرایمـر  PB285بـه عنـوان الیـه
یگـردد و جایگزین مناسـبی برای
نفـوذی و مـوم پرایمـر  PL85بـه عنـوان الیـه پوششـی (تـاپ کـوت) انجام م 
قهـای پوششـی و پاششـی میباشـد.
عایقهـای دیگـر مثـل ایـزوگام ،قیرگونـی ،ژئوممبر یـن و سـایر عای 
مومپرایمـر پـس از پاشـش سـطح مـورد نظـر را مومیایـی و عایـق نمـوده و رطوبت و کلیه مـواد خورنده نظیر
اسـیدها ،بازهـا  ،سـولفاتها و یـون کلـر بـه هیچوجـه نمیتواننـد بـر روی آن تاثیـر منفـی داشـته باشـند و از
ایـن رو در مقابـل خوردگـی نیـز همچـون فشـار آب کاملا پایـدار اسـت .مومپرایمرهـا بـه دلیـل وجـود ترکیبات
معدنـی همـراه بـا ترکیبـات پلیمـری فشـارهای هیدرواسـتاتیکی منفـی و مثبـت را تحمـل میکنند.

ویژگیها:
نیاز به دیوار محافظ ندارد
صرفهجویی در وقت و هزینه
اجرای آسان ،سریع و یکنواخت و ترمیم ساده
مقاوم در تنشها و رانشهای سازه و سرما و گرما
مقاوم در برابر رطوبت ،اسید ،قلیا ،سولفات و کلیه عوامل خورنده
مقاومت مکانیکی باال و عدم پارگی در برخورد با اجسام سخت و تیز
عدم تغییر ماهیت و کیفیت در دراز مدت
سهولت در انبارداری و قابلیت نگهداری طوالنی مدت
لیز نخوردن آسفالت روی بتن و تحمل حرارت مستقیم در زمان آسفالتریزی
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زینک کرݠوݠݠمات
پرایمـر الکیـدی زینـک کرومـات به عنوان آسـتری ضدزنگ کاربرد وسـیعی برای سـازههای فلزی و سـولهها
دارد .ایـن خاصیـت بـه دلیـل وجـود عنصـر ضدخوردگـی روی()znدر ایـن رنگ میباشـد ،که باعـث مقاومت
سـطوح نسـبت بـه عوامـل جـوی و رطوبـت گردیـده اسـت .معمـوال ایـن آسـتری توسـط قلممـو و پیسـتوله یـا
یشـود و باعـث نفـوذ بیشـتر و بهتـر در خلـل و فـرج سـطح شـده و چسـبندگی و
ایرلـس روی سـطح کار اجـرا م 
مقاومـت خوبـی را در مقابـل عوامـل خورنـده ایجـاد میکنـد.
این آستری بخصوص در محیطهایی که گاز سولفور وجود دارد،استفاده میگردد.

ویژگیها:
مقاوم در برابر گاز سولفور
اجرای آسان و سریع
پوششدهی مناسب
سرعت خشک شدن باال
چسبندگی و قدرت نفوذ باال در سطح فلز
مقاوم در برابر عوامل جوی ،رطوبت و تمامی عوامل خورنده
فام :سبز سیر ،توسی ،آبی ،نارنجی ،زرد ،قرمز و ...
مناسب برای اسکلتهای فلزی ،سولهها ،درب و پنجرههای فلزی
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رنگ ݠو عایق نݠݠما :پوشش االستیکݠݠی TWI

ویژگیها:
بر پایه رزینهای امولسیونی اکرولیک و متیل اکریالت
مقاوم در برابر بارندگی و رطوبت ،قابل شستشو و غبار گریز
مقاوم در تنشها و رانشهای سازه و تغییرات دما
بهداشتی و سازگار با محیط زیست و انسان
اجرا و ترمیم بسیار آسان بدون نیاز به نیروی متخصص
ضمانتنامه  10ساله شرکت سݠهامی بیمه ایران

ایزݠوالسیݠون کلیه سطݠوح بتنݠݠی و سیݠݠمانݠݠی :عایق االستیکݠݠی FWI

ویژگیها:
امولسیون قیری کاتیونیک اصالح شده با پلیمر (بیتومن رابر)
عایق یکپارچه ،االستیک و بدون درز
اجرای آسان و سریع و عدم ایجاد مانع در برابر تنفس بتن
سازگار با محیط زیست و مقاوم در برابر اشعه UV
مقاوم در برابر آب ،نمک ،قلیا و عوامل خورنده موجود در فاضالب و خاک
ضمانتنامه  10ساله شرکت سݠهامی بیمه ایران
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تݠولیدکننده انݠواع ݠݠمݠومپرایݠݠمر ،پوشـشݠها ،رنگݠهاݠݠی صنعتݠݠی ݠو ݠݠمݠواد ایزݠوالسیݠون
برای بݠهرهگیری از خدمات فروش و اجرا ،مشاوره و کارشناسی پروژهها ،با بخش
فروش تماس گرفته و یا به نشانی سایت مراجعه فرمایید؛    www.herbaco.com

