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 S-CF -03اپوکسی روکش 

   HR-02 اپوکسی  هاردنر

زین ربوده که بر پایه شیمی پلیمر ساینا تولیدی از سری محصوالت شرکت  HR-02و هاردنر  S-CF-03کفپوش اپوکسی 

 ه آن ثبوتکه نتیجو هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته اجزا تشکیل دهنده این محصول می باشد .  Aاپوکسی بیسفنول 

طحی خاصیت پلیمری آن پس از انجام واکنش است . مقاومت شیمیایی مناسب بهمراه مقاومت مکانیکی و چسبندگی س

ا و خوب این محصول موجب می گردد که از آن بتوان در کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیایی متوسط )اسیده

مکان حصول امتوجه به خصوصیات بهداشتی بودن این  قلیاهای متوسط ( قرار دارند ، براحتی استفاده نمود . همچنین با

 . د داردبکارگیری آن در سطوحی که عالوه بر مقاومت شیمیایی بهداشتی بودن پوشش نیز حائز اهمیت می باشد ، وجو

 موارد مصرف 

 مجاورت اسیدها و قلیاهای متوسط قرار دارند .روکش سطوح صنعتی که در  -

 رت الکلها ، حاللها و نمکها قرار دارند . مجاوروکش سطوح صنعتی که در  -

 در مجاورت نفت و مشتقات آن قرار دارند . روکش سطوح صنعتی که  -

 روکش سطوح صنعتی که مقاومتهای مکانیکی و شیمیایی و بهداشتی تواماً مورد نیاز می باشد.  -

 پاالیشگاهها شیمیایی ، صنایع پتروشیمی ،با توجه به موارد فوق کلیه سطوح صنعتی شامل : کارخانجات صنعتی ، صنایع 

نیازمند  ..... و، نیروگاهها ، صنایع غذایی ، کارخانجات شیر و لبنیات ، صنایع داروسازی ، کشتارگاه ها ، مرغداریها 

 بکارگیری این پوشش می باشند . 

 خواص فیزیکی و ظاهری 

 مایع        شکل ظاهری :                                     

 نعتیص: در رنگهای مختلف  S-CF-03روکش اپوکسی        رنگ :                                              

 : بی رنگ   HR-02هاردنر اپوکسی                                                                

 صنعتی مختلف  : در رنگهای  ترکیبی محصول                                                                     

 S-CF-03  :     822 Centipoisروکش اپوکسی         :                            ( 25ºC)ویسکوزیته 
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 HR-02    :  164 Centipoisهاردنر اپوکسی                                                             

   

       Centipois 502 :  ترکیبی محصول                                                                       

     S-CF-03    :1.53 gr/cmᵌاپوکسی روکش      وزن مخصوص ) دانسیته (:                       

 HR-02     :     1.14 gr/cmᵌهاردنر اپوکسی                                                             

     gr/cmᵌ 1.49  :    ترکیبی محصول                                                                     

 واحد   S-CF-03   :      100اپوکسی  روکش     نسبت ترکیب وزنی :                               

 حد وا  HR-02     :      20هاردنر اپوکسی                                                             

 دقیقه 3     زمان ترکیب دو جزء :                               

 

دمای  

 کار 

                  cmᵌ 6حجم کم        

 3mm= ضخامت   50mm= قطر 

               cmᵌ 50حجم زیاد  

 26mm= ضخامت   50mm= قطر

 ( pot lifeعمر مصرف ) 
25º

C 
 دقیقه 80 دقیقه 180  

 ( gel timeزمان ژل شدن ) 
25º

C 
 دقیقه 40 دقیقه  80

    زمان خشک شدن 

(curingtim ) 

25º

C 
 دقیقه 50 دقیقه 100

زمان خشک شدن نهائی تا 

رسیدن به باالترین مقاومت و 

 استحکام

25º

C 
 روز 7 روز 7

 

 ºC 10حداقل دمای پخت :                 



 

 
 

 
3 

                   15چهارم،پالکجاده قدیم کرج،خیابان حاج اکبری،بن بست  4دفتر مرکزی و کارخانه: تهران،کیلومتر 

   1378786573  کدپستی :    021  66827347فاکس:         021 66783877 – 021 66784002تلفن: 

 ºC 40حداکثر دمای پخت :                

 یکسال  ( :  25ºCدر انبار ) در دمای محصول عمر 

 خصوصیات مکانیکی 

 استاندارد واحد مقدار 

 Kgf/cm² ASTM D 695M 780 مقاومت فشاری

 Kgf/cm² ASTM D 695M 9480 مدول فشاری

 Kgf/cm² ASTM D 790M 651 مقاومت خمشی

 Kgf/cm² ASTM D 790M 50342 مدول خمشی

 Kgf/cm² ASTM D 638M 425 استحکام کششی

 Kgf/cm² ASTM D 638M 39966 مدول کششی

 Shore D ASTM D 2240 82 سختی

 Kj /m² ASTM D 256 3.120 مقاومت ضربه ای

مقاومت چسبندگی ) در 

 مقابل نیروی برشی (
125 Kgf/cm² ASTM D 1002 

 

 خواص الکتریکی و حرارتی 

 استاندارد واحد مقدار 

 Ohm.cm ASTM  D  257 5.1× 10¹ مقاومت الکتریکی حجمی

 Ohm ASTM  D  257 9.69 × 10¹³ مقاومت الکتریکی سطحی
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 ASTM D 150 - 4.9 ثابت دی الکتریک

 49 ºC ASTM D 648 ( H.D.Tمقاومت حرارتی تا نقطه نرمی ) 

  Cº 81 مقاومت حرارتی علمی

 

 

 خصوصیات شیمیائی 

 ASTM D 543مطابق با استاندارد 

 مقاومت محصول  نوع ماده شیمیائی  مقاومت محصول نوع ماده شیمیائی 

 عالی  ٪50هیدروکسید کلسیم  مناسب ٪20اسید استیک 

ً  آب اکسیژنه  عالی  ٪30اسید سولفوریک    خوب نسبتا

 عالی  ٪20هیدروکسید سدیم  خوب ٪50سولفوریک اسید 

 عالی  ٪59هیدروکسید سدیم  خوب ٪70اسید سولفوریک 

 عالی ٪20هیدروکسید پتاسیم  خوب ٪37اسید کلریدریک 

 عالی روغن موتور خوب  ٪20اسید نیتریک 

 مناسب لومتان عالی  ٪10اسید سیتریک 

 عالی بنزین خوب  ٪20اسید فسفریک 

 مناسب  تولوئن خوب  ٪10الکتیک اسید 

   عالی  ٪15سولفات سدیم 

 

 غوطه وری در محلول شیمیائی بمدت یکماه ٪50و رطوبت  25ºCدمای  شرایط تست :
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 نکات فنی و ایمنی 

 بعد از استفاده از مواد ، درب مواد باقیمانده را محکم ببندید . -1

 .ندارد  هیچگونه گرد و غبار و نم و رطوبت در سطح وجودقبل از استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که  -2

 قبل از استفاده از مواد ، سطح را از هرگونه چربی و آلودگی تمیز نمائید . -3

 قبل از استفاده از مواد ، از دستکش صنعتی و ماسک استفاده نمائید . -4

 دهید .کامالً شستشو  TK-12پس از استفاده از مواد ، ظرف و ابزار خود را با تینر  -5

 گرم استفاده کنید . 1/0در مقادیر کم ، حتماً از ترازوی دقیق با دقت  -6


