کوتینگ سازههای فلزی (بدون سندبالست)

ایزوالسیون عرشه پلها و دیوارهای برشی

زینک کرومات

پروسـه کوتینـگ اسـکلتهای فلـزی بـا مـوم پرایمـر  PY95و  PL85اینـدی انجـام
میگـردد .ایـن متریـال یـک نـوع مـوم اسـت کـه روی کلیـه فلـزات (حتـی زنـگ زده)
اجـرا میشـود و پـس از مومیایـی کـردن بـرای همیشـه سـطوح زیریـن خـود را در
مقابـل تمامـی عوامـل خورنـده محافظـت میکنـد .تعریـف موسسـه اسـتاندارد:
رنگهـای سـیاه آمـاده بـه مصـرف عـاری از سـرب و کبالـت مقـاوم در برابـر رطوبـت،
اسـید ،قلیـا و یـون کلـر.

پروسـه ایزوالسـیون عرشـه پلهـا و دیوارهـای بتنـی ،بـا دو محصـول مـوم پرایمـر
 PB285بـه عنـوان الیـه نفـوذی و تاپکـوت  PL85به عنوان الیه پوششـی انجام
میگـردد .و جایگزیـن مناسـبی بـرای عایقهـای سـنتی مثـل ایـزوگام و قیرگونـی
میباشـد .برتـری ایـن روش نسـبت بـه عایقهـای سـنتی ایـن اسـت کـه در سـرما
و گرمـا تـرک نمیخـورد ،در تنشهـا کاملا مقـاوم اسـت و قابلیـت ضربهپذیـری
فوقالعـادهای دارد.

پرایمـر الکیـدی زینـک کرومـات بـه عنـوان آسـتری ضدزنـگ کاربـرد وسـیعی بـرای
سـازههای فلـزی مخصوصـا سـولهها دارد .ایـن خاصیـت بـه دلیـل وجـود عنصـر
ضدخوردگـی روی()znدر ایـن رنـگ میباشـد ،کـه باعـث مقاومـت سـطوح نسـبت
بـه عوامـل جـوی و رطوبـت گردیـده اسـت .معمـوال ایـن آسـتری توسـط قلممـو و
یشـود و باعـث نفـوذ بیشـتر و بهتـر در
پیسـتوله یـا ایرلـس روی سـطح کار اجـرا م 
خلـل و فـرج سـطح شـده و چسـبندگی و مقاومـت خوبی را در مقابـل عوامل خورنده
ایجـاد میکنـد .ایـن آسـتری بخصـوص در محیطهایـی کـه گاز سـولفور وجـود دارد،
اسـتفاده فراوانـی دارد.

ویژگیها:

عدم نیاز به زیرسازی و سندبالست
اجرای آسان و سریع
قابلیت جوشکاری
مقاومت مکانیکی
سطح پوشش بسیار باال
نفوذ کنندگی و چسبندگی
صرفهجویی در وقت و هزینه
قابلیت نگهداری طوالنی مدت
مقاوم در برابر رطوبت ،اسید ،قلیا ،یون کلر و ...
ضمانت نامه  10ساله شرکت سهامی بیمه ایران

تاییدیهها:

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران() BS
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
دانشگاه پلیتکنیک تهران امیرکبیر
آزمایشگاه شرکت نفت
سازمان صنایع دفاع (ساصد)

ویژگیها:

عدم نیاز به دیوار محافظ
اجرای آسان و سریع
صرفه جویی در وقت و هزینه
عدم پارگی و ایجاد سوراخ براثر ضربه
مقاوم در تنشها و رانشها ،سرما و گرما
مقاوم در برابر نفوذ آب ،رطوبت ،ضربه ،اسید ،قلیا و ...
ضمانت نامه  10ساله شرکت سهامی بیمه ایران

تاییدیهها:

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران() BS
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
دانشگاه پلیتکنیک تهران امیرکبیر
آزمایشگاه شرکت نفت
سازمان صنایع دفاع (ساصد)

ویژگیها:

مقاوم در برابر گاز سولفور
اجرای آسان و سریع
پوشش دهی 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 ،طوسی ،آبی ،نارنجی ،زرد ،قرمز و ...
ضمانت نامه  10ساله شرکت سهامی بیمه ایران

موارد مصرف:

اسکلتهای فلزی
سولهها
درب و پنجرههای فلزی

ایزوالسیون کلیه سطوح بتنی و سیمانی

رنگ و عایق نما

عایـق االسـتیکی  Fwiاینـدی ،پوشـش حفاظتـی انعطافپذیـر بـر پایـه امولسـیون
بیتومـن رابـر میباشـد .ایـن محصـول بـه همـراه یـا بـدون الیـاف تقویتکننـده
اکرولیـک و پشمشیشـه بـر سـطوح و سـازههای بتنـی و سـیمانی (پشـتبام،
فونداسـیون و پـی سـاختمانها ،دیوارهـای حائـل ،لولههـای بتنـی ،مخـازن،
تونلهـا و غیـره) مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .ایـن ماده پـس از کیورینـگ کامل به
پوششـی انعطافپذیـر تبدیـل میشـود کـه در برابـر حرکتهـای سـازه و تنشهـای
وارده مقـاوم اسـت.

پوشـش االسـتیکی  TWIاینـدی مطابـق بـا تکنولـوژی روز اروپـا بـر پایـه رزینهـای
امولسـیونی اکرولیـک و متیـل اکریلات سـاخته شـده و محلـول در آب میباشـد کـه
پـس از خشـک شـدن در برابـر رطوبـت و تغییـرات دمـا کامال مقاوم اسـت و به دلیل
محلـول بـودن در آب اشـتعالناپذیر و کاملا بهداشـتی و غیـر مضـر بـرای انسـان و
محیطزیسـت میباشـد.
همچنیـن عایـق االسـتیکی  TWIاینـدی پـس از اجـرا بـه یـک الیـه االسـتیکی تبدیـل
شـده و بـا خاصیـت کشسـانی تحمـل باالیـی در برابـر انقبـاض و انبسـاط دارد و در
سـطوح بتنـی نفـوذ کـرده و آن را آببنـدی میکنـد.

ویژگیها:

امولسیون قیری کاتیونیک اصالح شده با پلیمر
عایق یکپارچه و بدون درز
االسیتیک ،درای خاصیت ایجاد پل بر ترکها
اجرای آسان و سریع
سازگار با محیط زیست
مقاوم در برابر اشعه UV
عدم ایجاد مانع در برابر تنفس بتن
چسبندگی فوقالعاده به سطوح بتنی و فلزی

ویژگیها:

کامال قابل شستشو و غبارگریز
بدون نیاز به حرارت برای اجرا
اشتعال ناپذیر
بݠهداشتی و غیر مضر برای انسان و محیط زیست
مقاوم در برابر انقباض و انبساط
مقاوم در برابر تغییرات دما
اجرا و مرمت بسیار آسان بدون نیاز به نیروی متخصص
ضمانت نامه  10ساله شرکت سهامی بیمه ایران

موارد مصرف:

رنگ  /عایق نما
کف پارکینگ و آشپزخانه
پشت بامها
سرویسهای بهداشتی
دیوارهای حائل
و موارد مشابه (جایگزین مناسب برای ایزوگام و قیرگونی)

مقاوم در مقابل آب ،نمک ،قلیا و عوامل خورنده موجود در فاضالب و خاک

ضمانت نامه  10ساله شرکت سهامی بیمه ایران
موارد مصرف:

ترمیم و آببندی عایقهای قدیمی
پوشش محافظتی و آببند کننده پالستیکی در کلیه سازهها
پوشش دورهای عایقهای پیشساخته جهت افزایش طول عمر
آببندی سازهها در برابر رطوبت،آبهای زیرزمینی و فشار هیدرواستاتیک
پوشش و عایق یکپارچه پشتبام،سرویس ،آشپزخانه ،حمام و استخر
آببندی سطوح افقی در برابر باال زدن رطوبت مابین الیههای بتن و پالستر

برای بهرهگیری از خدمات فروش و اجرا ،مشاوره و کارشناسی پروژهها ،با بخش فروش
تماس بگیرید و یا به آدرس اینترنتی مراجعه نماییدEmail: info@herbaco.com .

