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برگه اطالعات فنی محصول
SikaCor® EG-5

پوشش رویه )رنگ( 2 جزئی آکریلیک پلی یورتانی

ویژگی ها / مزایا

SikaCor® EG-5یک پوشش رویه )رنگ( 2 جزئی آکریلیک - 
پلی یورتان است. با افزودن 1 درصد

محصول  فنی  اطالعات  برگه  )به   SikaCor PUR accelerator
مراجعه کنید( خشک شدن سریع محصول حاصل می گردد.ا

خواص خیلی خوب محافظتی در برابر خوردگی  ■
و   ■ آب  تغییر  مواد شیمیایی،  به  عالی نسبت  پایداری 

هوا و رنگ
خاصیت سخت و االستیک ولی غیر شکننده  ■
تا حد زیادی غیر حساس در مقابل شوک و ضربه  ■

SikaCor® EG-5 باید فقط توسط افراد حرفه ای به کار رود. 
واسطه  های  دهنده  پوشش  و  اپوکسی  آستر  با  ترکیب  در 
در  خوردگی  از  حفاظت  برای   Sika PermaCor و   SikaCor

سازه های فوالدی.ا
خط کشی کفپوش های رزینی Sikafloor و همچنین برای فوالد 

زیرزمینی مناسب است.ا

کاربردها

اطالعات محصول
بسته بندی

نوع و رنگ

ا30 کیلوگرمی و 10 کیلوگرمی SikaCor EG-5

ا10 لیتر و 3 لیتر Sika Thinner EG

ا25 لیتر SikaCor Cleaner

شیدهای رنگی متنوع

تاییدیه ها / استاندارد ها
■  TL/آلمان استاندارد  براساس  شده  تایید 

TP-KOR-Stahlbauten
در ترکیب با شتاب دهنده SikaCor PUR و  ■
■   TL/TP-KOR-Stahlbautenبراساس  SikaCor EG-5  

تایید شد.

های  دهنده  پوشش  و  اپوکسی  آستر  با  شده  ترکیب 
واسطه:ی

تاریخ انقضا از زمان تولید 2 سال می باشد.تاریخ انقضا و شرایط نگهداری
در صورتی که محیط خشک و خنک و در بسته بندی اصلی و محکم بسته شده 

باشد.ا

حدود 1.3کیلوگرم بر لیترچگالی )دانسیته(ل

درصد جامد

توضیح محصول

حدود 61% حجمی

حدود74% وزنی
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اطالعات فنی

اسیدی مقاومت شیمیایی بخارهای  دوده،  زدا،  یخ  های  نمک  دریا،  آب  شهری،  فاضالب  آب،  هوا، 
به  که  صورتی  در  ها  حالل  و  ها  سوخت  به  نسبت  و  گریس  ها،  روغن  قلیایی،  و 

صورت کم در معرض آن ها قرار گیرد.ا

حرارت خشک تا 150 درجه سانتی گراد، 180 درجه سانتی گراد اگر به صورت مقاومت حرارتی
کوتاه مدت در معرض باشد.ا

حرارت مطلوب تا حدود 50 درجه سانتی گراد
در صورت استفاده در دماهای باالتر لطفا با واحد فنی تماس حاصل کنید.ا

اطالعات سیستم
فوالدی: به عنوان الیه میانی در سری محصوالت  Sika PermaCor   و SikaCor به  سیستم ها

عنوان الیه رویی بر روی آستر به کار می رود.ا
فوالد گالوانیزه، فوالد ضد زنگ و آلومینیوم:ا SikaCor EG-1 ×ز1

SikaCor EG-5 ×ز1
در صورت کم رنگ بودن، یک پوشش ثانویه از SikaCor®EG-5  برای دستیابی به 

تیرگی عالی ممکن است مورد نیاز باشد.ا

اطالعات اجرا

تنظیم تینر برای    SikaThinner-EG از  وزنی  درصد   5 حداکثر  لزوم  صورت  در 
ویسکوزیته )گرانروی( مورد نیاز است.ا

 مقدار تئوری مصرف مواد بدون اتالف، برای مصرف برای ضخامت متوسط الیهمیزان مصرف
خشک:ا

ا 80 میکرومتر ا 60 میکرومتر ضخامت الیه خشک

ا 130 میکرومتر ا 100 میکرومتر ضخامت الیه مرطوب

حدودا 0.17 کیلوگرم بر متر 
مربع

حدودا 0.13 کیلوگرم بر متر 
مربع

مصرف

حدودا 44.3 گرم بر متر مربع حدودا 33.2 گرم بر متر مربع ترکیب ماده آلی 
فرار

حداقل 5 درجه سانتی گراددمای محصول

 حداکثر %85 به جز زمانی که دمای سطح به طور قابل مالحظه ای باالتر از دمای 

نقطه شبنم باشد. حداقل باید 3 درجه باالتر از نقطه شبنم باشد.ا
رطوبت نسبی هوا

حداقل 5 درجه سانتی گراددمای سطح
ا0 درجه سانتی گراد اگر شتاب دهنده SikaCor PUR اضافه شود.ا



3
برگه اطالعات فنى محصول

SikaCor® EG-5

آماده سازی سطح
بر   2.5 سوئدی  استاندارد  اساس  بر  بالست  سند  فوالد: 
و  روغن  و  خاک  و  گرد  از  عاری  بخش4،   ،  ISO 12944 اساس

گریس.ا
فوالد گالوانیزه، فوالد ضد زنگ و آلومینیوم: سطوح از گرد و 
خاک، روغن، گریس و محصوالت خورنده باید عاری باشد. در 
صورتی که سطوح به صورت دائمی غوطه ور و یا در معرض 
چگالش )میعان( باشند باید کمی با سنگ های تراشنده غیر 

آهنی سند بالست شوند.ا
یا  گالوانیزه  های  محدوده  مانند  شده  آلوده  سطوح  برای 
 SikaCor Washاز استفاده  سیکا  توصیه  شده،  آسترکشی 

برای پاک کردن می باشد.ا

دستورالعمل اجرا

عمر کاربری

مراحل خشک شدن
ضخامت الیه خشک 80 میکرومتر

ا21 ساعت ا 5+ درجه سانتی گراد بعد از

ا18 ساعت ا 10+ درجه سانتی گراد بعد از

ا14 ساعت ا 20+ درجه سانتی گراد بعد از

ا3 ساعت ا 40+ درجه سانتی گراد بعد از

ا45 دقیقه ا 80+ درجه سانتی گراد بعد از

ا52 ساعت ا 0 درجه سانتی گراد بعد از

ا18 ساعت ا 5+ درجه سانتی گراد بعد از

ا13 ساعت ا 10+ درجه سانتی گراد بعد از

ا5 ساعت ا 20+ درجه سانتی گراد بعد از

حداقل: زمانی که خشک شدن مرحله 6 حاصل شودزمان انتظار
حداکثر: نامحدود

قسمت   3 )صفحه  شود.  حذف  باید  احتمالی  آلودگی  بعدی،  اجراهای  از  پیش 
آماده سازی سطح را نگاه کنید(ا

زمان خشک شدن نهایی: بسته به دما و ضخامت فیلم )الیه(، سختی کامل بعد از زمان خشک شدن
1 تا 2 هفته به دست می آید. آزمایشات مربوطه به سیستم پوشش دهی کامل 

باید تنها بعد از پایان عمل آوری انجام شود.ا

)ISO 9117-5(

اختالط

جز A را به طور کامل با استفاده از مخلوط کننده )به آرامی 
در  تا حدود 300 دور  به هم زدن و سپس  کنید  شروع 
دقیقه افزایش دهید( به هم زنید. سپس جز B را با دقت 
کناره   ( کنید  مخلوط  کامل  طور  به  را  جز  دو  و هر  اضافه 
به  حداقل  شود(،  می  نیز شامل  را  اختالط  ظرف  وکف  ها 
مدت 3 دقیقه تا دستیابی به یک مخلوط همگن و یکنواخت 
اختالط ادامه یابد. مواد مخلوط شده را در یک ظرف تمیز پر 
کنید و مجددا مدت کمی طبق روش گفته شده هم بزنید. 
در طی عملیات اختالط و کار با مواد همیشه از عینک های 
محافظ، دستکش های مناسب و سایر لباس های محافظتی 

استفاده کنید.ا

حدودا 5 ساعت حدودا 7ساعت در 10 درجه سانتی گراد

حدودا 3 ساعت حدودا 5 ساعت در 20 درجه سانتی گراد

حدودا 2 ساعت حدودا 4 ساعت در 30 درجه سانتی گراد
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برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.ا

اطالعات ایمنی و سالمتی

استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بایست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

نکات قانونی

ظاهر  و  ضخامت  به  دستیابی  در  اساسی  تاثیر  اجرا  روش 
را  نتیجه  بهترین  پاششی  اجرای  دارد.  یکنواخت  و  همگن 
خواهد داشت. ضخامت فیلم )الیه ی( اشاره شده به وسیله 
افزودن  شود.  می  حاصل  آسانی  به  هوا  بی  کننده  اسپری 
و   )sag resistance( ریزش  برابر  در  مقاومت  ها  حالل 
اجرا  صورت  در  دهند.  می  کاهش  را  خشک  فیلم  ضخامت 
به وسیله غلتک یا برس، اجراهای اضافی برای رسیدن به 
ضخامت پوشش الزم، بسته به نوع ساختمان، شرایط محل ) 
سایت(، شید رنگی و غیره ممکن است الزم باشد. پیش از 
عملیات پوشش دهی اصلی، اجرای آزمایشی در محل برای 
اطمینان از این که روش اجرای انتخابی نتایج خواسته شده 

را بر آورده می کند بهتر است به وسیله برس یا غلتک
انجام شود.ا

اسپری کننده مرسوم با فشار باال:ا
سایز نازل 1.5 تا 2.5 میلی متر  ■
فشار 3 تا 5 بار  ■
تله برای آب و روغن اجباری است  ■

اسپری کننده بدون هوا:ا
کمترین فشار 180 بار  ■
اندازه نازل 0.38 تا 0.53 میلی متر  ■
زاویه پاشش 40 تا 80 درجه  ■

روش اجرا

تمیز کردن ابزار

تجهیزات پاششی )اسپری( باید به وسیله محصول
SikaThinner-EG قبل از استفاده از SikaCor EGشستشو 

شوند.

اساس  بر  محصول  اطالعاتی  برگه  این  فنی  اطالعات  کلیه 
تست های آزمایشگاهی هستند. مقادیر واقعی اندازه گیری 

شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.ل

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه   
خاص، عملکرد این محصول از کشوري به کشور دیگر فرق 
مي کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعاتي محصول مراجعه کنید.ل

محدودیت هاي محلي

نسبت اختالط

90:10 وزنی

7.1:1 حجمی

A: B اجزا     

سیکا پارسیان )سهامی خاص(

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرک  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالک   ،14

1469785171
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