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  مشخصات فني 

  JOTAFLOOR COATING  جوتافلور كوتينگ

   شرح محصول:
جوتافلور كوتينگ محصولي است با كيفيت باال، قابل همسطح سازي، بدون حالل، و يك سيستم اپوكسي يكپارچه است كه مي تواند با ضخامت هاي 

ه مختلف جهت تناسب با مصرف نهايي مورد استفاده قرار گيرد. اين محصول داراي ويژگي مقاومت بسيار قوي در برابرمواد شيميايي، سايش و ضرب

  است.

  موارد استفاده:

برابر سايش و بار  جوتافلور كوتينگ داراي استفاده هاي گوناگون است؛ از محيط هاي صنعتي سبك گرفته تا سطوحي كه به حفاظت طوالني مدت در

  سنگين نياز دارند. برخي از اين موارد استفاده عبارتند از:

  انبار •

  گاراژ •

  دامداري •

  كارخانجات •

  آزمايشگاه ها •

  محل توقف هواپيما •

  گلخانه •

  كارخانجات توليد مواد غذايي •

  ضخامت رنگ و نرخ انتشار

  معمولي    حداكثر    حداقل             
  300         500         200        ضخامت رنگ ، خشك (ميكرون)

  300                            500                       200    ضخامت رنگ ، خيس (ميكرون)
  3.3                                   2                                    5        )نرخ انتشار تئوريك (مترمربع/ليتر

  ويژگي هاي فيزيكي

  متنوعي طبق طيف رنگ جوتافلور موجود است در رنگ هاي    رنگ بندي
  %98+2    *مواد جامد (حجم %)
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   100ºC<       اشتعالنقطه 

VOC      20 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3  

  براق        براق بودن
  عالي    مقاومت در برابر رطوبت
  عالي      مقاوت در برابر سايش
  عالي       مقاوت در برابر حالل
  عالي    شيمياييمقاوت در برابر مواد 

  انجام شده است ISO 3233:1998 (E) *اندازه گيري مطابق

  آماده سازي سطح:

بايد همه قسمت هاي سطح بتني كه در معرض مواد شيميايي قرار گرفته اند يا توسط هر ماده ديگري آلوده شده اند يا كامال صاف و يكدست نيستند 

  .آيدبرداشته شوند تا يك سطح بتني صاف و آماده بدست 

  سطوح رنگ شده

  .بايد تميز، خشك و سالم باشد و با محصولي كه توسط جوتن پيشنهاد مي شود سازگار باشد

  ساير سطوح

استفاده از تكنيك هاي مختلف از جمله كپتيو بالستينگ، تجهيزات گرايندينگ، سند بالستينگ، يا با استفاده از واترجت هاي  سازي سطح با آماده

  فشار قوي انجام مي شود كه براي ايجاد يك سطح آماده قبل از اجراي پوشش رنگ بسيار مهم و ضروري است.

  .سطوح ديگر نيز امكان پذير است. براي اطالعات بيشتر با شركت جوتن تماس بگيريد امكان استفاده از پوشش هاي صنعتي و حفاظتي جوتن روي

  شرايط حين اجرا

. رطوبت سطح درجه باالتر از نقطه شبنم هوا باشد. دما و رطوبت سطح بايد سنجيده شود 3درجه سانتي گراد و دستكم  10دماي سطح بايد حداقل 

باشد. پوشش به كار رفته جوتن بعد از اجرا تا زمان خشك شدن نبايد به هيچ عنوان در معرض روغن، مواد % (در مقياس وزني) 4نبايد بيشتر از 

  شيميايي يا فشار مكانيكي قرار گيرد.

  روش هاي اجرا

  برس نايلوني سفت      قلم مو

  توصيه مي شود      غلتك

دلخواه، از يك غلتك ميخدار روي سطح استفاده شود تا  بسيار مهم است كه بالفاصله بعد از اجرا و  رسيدن به ضخامت     ساير موارد:

  هيچ حبابي باقي نماند

  اطالعات اجرا

  2:1  نرخ تركيب (حجمي):
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تركيب شود. تركيب بخشي نبايد (عامل خشك كننده)  B(پايه) بايد با يك واحد از جوتافلور كوتينگ جزء  Aجزء  دو واحد از    تركيب:

و كل رنگ بايد يكجا تركيب شود. از دريل سرعت كم براي تركيب استفاده كنيد و بايد از پدال مناسب استفاده شود. همه محتواي رنگ  گيرد صورت

  تركيب شده را بالفاصله پس از تركيب روي سطح بريزيد

Pot Life (23°C):    جوتافلوركوتينگ جزء B )20 (10 ) .دقيقه پس از ريخته شدن روي سطح) 30دقيقه  

  دقيقه پس از ريخته شدن روي سطح) 45دقيقه. B )40 (20 ) جوتافلوركوتينگ جزء

  17جوتن تينر شماره     تينر/پاك كننده

  اين محصول بايد توسط متخصص آموزش ديده اجرا شود.  توجه

  زمان خشك شدن

دما، ضخامت پوشش و تعداد اليه هاي اجرا شده دارد و با توجه به اين موارد مي تواند تغيير يابد. اطالعاتي كه زمان خشك شدن بستگي به جريان هوا، 

  در جدول ارائه شده اند در شرايط زير تعيين گرديده اند:

  *جريان مناسب هوا (در محيط باز يا در معرض جريان آزاد هوا)

  *ضخامت معمولي

  *يك اليه روي سطح معمولي

  ):B )20خشك شدن جزء عامل 

  C        23°C        15°C°40      دماي سطح
   h    3 h    6 h 2  خشك شدن سطحي 

   h    15 h    24 h 6  خشك شدن كامل 

  d    7 d    10 d 3   خشك شده 

 خشك شده و آماده براي اجراي اليه بعد،حداقل

    6 h    15 h    24 h  

  

 خشك شده و آماده براي اجراي اليه بعد،حداكثر 

    30 h    48 h    72 h  

  ):B )40عامل خشك شدن جزء 

  C        23°C        15°C°40      دماي سطح
   h    5 h    8 h 2  خشك شدن سطحي 

   h    20 h    32 h 8  خشك شدن كامل 

  d    9 d    12 d 3   خشك شده 

 اليه بعد،حداقلخشك شده و آماده براي اجراي 
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    8 h    20 h    32 h  

  

 خشك شده و آماده براي اجراي اليه بعد،حداكثر 

    36 h    72 h    96 h  

  سيستم پيشنهادي

  (ضخامت رنگ خشك شده) x 50 µm 1     جوتافلور سيلر

  (ضخامت رنگ خشك شده) x 300 µm 1   جوتافلور كوتينگ

  يا

  (ضخامت رنگ خشك شده) x 100 µm 2 - 1    پرايمر بدون حالل جوتن

  (ضخامت رنگ خشك شده) x 300 µm 1   جوتافلور كوتينگ

  توجه: ضخامت پوشش رنگ با توجه به موارد مصرف مي تواند تغيير كند. با مشاوران جوتن تماس بگيريد

 گواهينامه تست

 

Determination of Compressive Strength - ASTM C579 

Determination of Tensile Strength - ASTM C307 

Determination of Flexural Strength - ASTM C580 

Determination of Bond strength to host concrete - BS 1881 : Part 207 

Determination of Crack Bridgeability - ASTM C884  

Determination of Rapid Chloride Permeability - AASHTO T277  

Determination of Water Permeability - DIN 1048  

Determination of Acid or Alkali Reaction - ASTM D543  

Determination of Water or Salt Spray Test - N.F.C. Standard  

Determination of Impact Resistance - ISO 6272  

Determination of Shore 'A' hardness - ASTM D2240 

Determination of Taber Abrasion (1,000 Cycles) - ASTM D4060 

Determination of Toxicity - BS 6920  

Determination of Flame Spread - ASTM D1360 

Determination of ease of decontamination - BS4247 Part 1:1987 

Determination of resistance to aviation fuel - ASTM D543 : 1987  

  شرايط نگهداري

  با دقت نگهداري شود. قبل از اجرا خوب بهم بزنيد.

  بسته بندي

 Aليتر جزء  3.2ليتري     10) جوتافلور كوتينگ در يك قوطي B )B20 , B40ليتر جزء  6.5ليتري و  20(پايه) در يك قوطي  Aليتر جزء  13

  ليتري 3) جوتافلور كوتينگ در يك قوطي B )B20 , B40ليتر جزء  1.6ليتري و  5(پايه) در يك قوطي 

  

   


