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برگه اطالعات فنی محصول
Sikagard® Wallcoat N

رنگ رویه اپوکسی پایه آب دو جزئی

ویژگی ها/مزایا

تاییدیه ها / استانداردها

توضیح محصول
Sikagard® Wallcoat N  یک محصول روکش چسبی رزین 

اپوکسی رنگی پایه آب دو جزئی است.

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

 رزین اپوکسی-پایه آب

جزءA :بشکه های 14.60 کیلوگرم
جزءB :بشکه های 5.40 کیلوگرم

خاکستری و در صورت درخواست رنگ های دیگر

 کاربرد بر روی سطح سیمانی و بتنی  ■■
 روکش رنگی برای سطوح دیوارهای داخلی ■■
■■ (clean room)مناسب برای اتاق های تمیز 
و  ■■ غذایی  صنایع  در  تولیدی  های  مکان  برای  مناسب 

نوشیدنی، پارکینگ ها و مکان های نگهداری و لجستیک 

بدون حالل ■■
مقاومت مکانیکی و شیمیایی خوب ■■
غیر قابل نفوذ نسبت به مایعات ■■
مقاومت باال نسبت به واکنش کربوناسیون ■■
خواص ضد آالیندگی عالی ■■
غلظت رنگ مناسب ■■
بی بو ■■
اختالط و کاربری آسان ■■

این محصول فقط باید توسط متخصصان حرفه ای اجرا شود.

پوشش برای حفاظت بتن بر اساسEN 1505-2/200 و  ■■
گواهی شده توسط0208070300100000021008 که 

با عالمت CE(مخصوص اتحادیه اروپا)ذکر و ارائه شده 
است.

■■  SI 1103-544اندازه گیری مقاومت بیولوژی بر اساس
■■ ISO 14644-8 ISO16000-6,-9خواص انتشاری بر اساس
■■ DIN 25415 ضدعفونی کردن سطوح آلوده بر اساس
طبقه بندی واکنش نسبت به آتش بر اساس ■■

 DIN واکنش به آتش بر اساس No.2008-B-1002/02
4102 بخش 1

■■ LEED EQمنطبق بر   USGBC LEEDبر اساس ارزیابی

و  ندیده  صدمه  و  نشده  باز  اصلی،  بندی  بسته  در  باید  تولید/  تاریخ  از  ماه   12
در شرایط خشک و دماهای بین 5 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.از نور 

مستقیم آفتاب محافظت شود.
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اطالعات فنی

مقاومت سایشی

مقاومت کششی

مقاومت شیمیایی

مقاومت حرارتی

میزان مصرف

94 میلی گرم

بیشتر از 1.5 نیوتن بر میلی متر مربع در بتن

لطفا برای دریافت اطالعات با واحد فنی تماس بگیرید.

اطالعات اجرا

ضخامت الیه

دماي سطح

رطوبت نسبی محیط

عمر کاربری

زمان عمل آوری

دمای محیط

حدود 0.15 میلی متر در هر الیه

بین 10تا 40 درجه

بین 10 تا 30 درجه ،3 درجه باال تر از نقطه شبنم، مراقب میعان باشید.

کمتر از 75 درصد

حدود 0.28 کیلوگرم به متر مربع در هر الیه

چگالی(دانستیه)

درصد جامد

جزءA  حدود 1.58 کیلو گرم بر لیتر

جزءB حدود 1.07کیلوگرم بر لیتر

مخلوط رزین حدود1.39 کیلوگرم بر لیتر

64 درصد بر اساس وزنی

50 درصد بر اساس حجمی

حرارت خشک در معرض

50 درجه سانتی گراد دائمی
80 درجه سانتی گراد ماکزیمم 3 روزه

100 درجه سانتی گراد ماکزیمم 12 ساعت

زمان دما

150دقیقه 10 درجه سانتی گراد

90دقیقه 20 درجه سانتی گراد

60دقیقه 30 درجه سانتی گراد

حداکثر حداقل دما

7 روز 3 ساعت 10 درجه سانتی گراد

7 روز 3 ساعت 20 درجه سانتی گراد

7 روز 2.5 ساعت 30 درجه سانتی گراد
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دستور العمل اجرا

نسبت اختالط

اختالط

کلیه ابزار و وسایل استفاده شده را بالفاصله پس از مصرف 
با آب بشویید. مواد سخت شده تنها به روش مکانیکی قابل 

پاك کردن هستند.

استفاده  ای  حرفه  تجربه  با  افراد  توسط  باید  محصول  این 
 75 باالی  نسبی  رطوبت  در  پوشش  اجرای  .زمان  شود 
محصول                                 از  یابد.  افزایش  ساعت   24 تا  تواند  می  درصد 
Sikagard® Wallcoat N بر روی الیه های گچی در محیط های 
در  مطلوب  تهویه  از  نکنید.  استفاده  حمام  مانند  مرطوب 

محیط های بسته در هنگام اجرای محصول
اطمینان  کامل  آوری  عمل  برای    Sikagard® Wallcoat N  
حاصل کنید. Sikagard® Wallcoat  N تازه اجرا شده باید در 
مقابل میعان و آب به مدت حداقل 24 ساعت محافظت شود. 
کنترل  سریال  شماره  انتخاب  از  دقیق  رنگ  انطباق  برای 

یکسان مطمئن شوید.

قبل از اختالط، جزءA را به صورت مکانیکی هم بزنید. وقتی
تمام جزء B به جزءAاضافه شد مخلوط را به صورت پیوسته

به مدت 3 دقیقه تا ایجاد یک مخلوط یکنـواخت هم بزنید از 
همزن الکتریکی سرعت پایین(400-300) دور در دقیقه به 

منظور جلوگیری از ورود هوا استفاده کنید.
به منظور اطمینان از اختالط مناسب مخلوط را یکبار وبه ظرف

دیگری منتقل و هم بزنید.

تمیز کردن ابزار

جزءA :جزء B=ر73 به 273، وزنی 65 به 35

نکات/ محدودیت ها

اساس اطالعات محصول

اطالعات زیست محیطی

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.

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادیر  باشند.  می  آزمایشگاهی  های  تست 

گیری شده در شرایط خارج از کنترل ما متفاوت است.

مقدار  اروپا،  2004/42اتحادیه  دستورالعمل  اساس  بر 
بندی  (دسته   (VOC  ) فرار  آلی  ترکیبات  مجاز  ماکزیمم 
آماه  محصول  برای  لیتر  بر  گرم  نوعJ /رIIA،ر140  محصوالت 

به مصرف است.
ماکزیمم مقدار ترکیبات آلی فرار(  VOC  ) برای محصول

برای  لیتر  بر  گرم   140 از  کمتر   Sikagard® Wallcoat  N
محصول آماده استفاده است.

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی
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.

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسایت
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