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رنگ ترافیکی ترموپالستیک گرم )اسکرید و اکستروژن(

عموماً سفید )قابل تهیه طبق سفارش خریدار(فام محصول

رزین هیدروکربنینوع رزین

3000-2000 میکرونضخامت اجرا

کیسه های کامپوزیتی 25 کیلوگرمینوع بسته بندی

ایــن محصــول بــر پایــه رزیــن هــای هیدروکربنــی، جهــت اســتفاده در خــط 
کشــي هــای محــوری ترافیکــي طراحــي شــده اســت. شــکل تحویلــی آن بــه 
ــول هــای رزیــن، پودرهــای  صــورت مخلوطــی از مــواد جامــد شــامل گران
رنگدانــه و پرکننــده هــا و افزودنیهــا مــی باشــد. ایــن مخلــوط بــه صــورت 
ــم  ــک فیل ــال مــی شــود و تشــکیل ی ــر روی ســطح آســفالت اعم مــذاب ب

یکنواخــت بــا طــول عمــر بــاال را مــی دهــد.

شرایط نگهداري
در محیــط خشــک و خنــک )دمــای 5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد( و دور از تابــش مســتقیم نــور خورشــید مــی تــوان 

آن را بــه مــدت 12 مــاه انبــارداری نمــود.

واحدمقدارمشخصات

گرم بر سانتي متر مکعب0/1 ± 2دانسیته

درجه سانتی گراد110-95نقطه نرمی

درصدحداقل 80بازتاب رنگ تحت زاویه 45 درجه

دقیقهحداکثر 5زمان خشک شدن 

میلی گرمحداکثر 200مقاومت در برابر سایش بعد از 100 دور 

درصدحداکثر 10مقاومت در برابر جاری شدن

• مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

از مزایــای ایــن محصــول نســبت بــه ســایر محصــوالت بــر پایــه رزیــن هــای 
ترموپالســت، مــی تــوان بــه امــکان تشــکیل فیلــم بــا ضخامــت بــاال، طــول 
عمــر بســیار باالتــر، زمــان خشــک شــدن بســیار کمتــر )کمتــر از 5 دقیقــه( 
اشــاره نمــود کــه بــا توجــه بــه ایــن مــوارد بــه عنــوان محصولــی مقــرون بــه 

صرفــه اقتصــادی شــناخته شــده اســت.

»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي بــا دانــه بنــدي مناســب توصیــه مــي شــود و در خصــوص ســطوح غیــر از آســفالت، ماننــد بتــون، 
فلــزات و ... خواهشــمند اســت بــا کارشناســان شــرکت صبــا شــیمي آریــا، مشــورت نمائیــد. «
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رنگ ترافیکی ترموپالستیک گرم ) اسپری (

عموماً سفید )قابل تهیه طبق سفارش خریدار(فام محصول

رزین هیدروکربنینوع رزین

1500-1000 میکرونضخامت اجرا

کیسه های کامپوزیتی 25 کیلوگرمینوع بسته بندی

ایــن محصــول بــر پایــه رزیــن هــای هیدروکربنــی، جهــت اســتفاده در خــط 
کشــي هــای محــوری ترافیکــي طراحــي شــده اســت. شــکل تحویلــی آن بــه 
صــورت مخلوطــی از مــواد جامــد شــامل گرانــول هــای رزیــن ، پودرهــای 
رنگدانــه و پرکننــده هــا و افزودنیهــا مــی باشــد. ایــن مخلــوط بــه صــورت 
مــذاب بــر روی ســطح آســفالت اســپری مــی شــود و یــک فیلــم یکنواخــت 

بــا چســبندگی بــاال بــه ســطح آســفالت را تشــکیل مــی دهــد.

شرایط نگهداري
در محیــط خشــک و خنــک )دمــای 5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد( و دور از تابــش مســتقیم نــور خورشــید مــی تــوان 

آن را بــه مــدت 12 مــاه انبــارداری نمــود.

واحدمقدارمشخصات

گرم بر سانتي متر مکعب0/1 ± 2دانسیته

درجه سانتی گراد110-95نقطه نرمی

درصدحداقل 80بازتاب رنگ تحت زاویه 45 درجه

دقیقهحداکثر 5زمان خشک شدن

میلی گرمحداکثر 200مقاومت در برابر سایش بعد از 100 دور

درصدحداکثر 10مقاومت در برابر جاری شدن

• مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

از مزایــای ایــن محصــول نســبت بــه ســایر محصــوالت بــر پایــه رزیــن هــای 
ترموپالســت، مــی تــوان بــه امــکان تشــکیل فیلــم بــا ضخامــت بــاال، طــول 
عمــر بســیار باالتــر، زمــان خشــک شــدن بســیار کمتــر )کمتــر از 5 دقیقــه( 
اشــاره نمــود کــه بــا توجــه بــه ایــن مــوارد بــه عنــوان محصولــی مقــرون بــه 

صرفــه اقتصــادی شــناخته شــده اســت.

»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي بــا دانــه بنــدي مناســب توصیــه مــي شــود و در خصــوص ســطوح غیــر از آســفالت، ماننــد بتــون، 
فلــزات و ... خواهشــمند اســت بــا کارشناســان شــرکت صبــا شــیمي آریــا، مشــورت نمائیــد. «

5



مایع شفاف قهوه ایظاهر محصول

60 میکرون ضخامت اجرا

بشکه 250 کیلوگرمینوع بسته بندی

ــیار  ــر آن بس ــدار قی ــوده و مق ــه ب ــفالت کهن ــطح آس ــه س ــی ک در مواقع
ــت  ــار اف ــرم دچ ــتیک گ ــی ترموپالس ــگ ترافیک ــبندگی رن ــت چس ــم اس ک
ــد.  ــه شــدت کاهــش مــی یاب شــدید شــده و بنابرایــن عمــر خــط کشــی ب
ــه بهبــود دهنــده چســبندگی )پرایمــر( الزامــی  ــذا اســتفاده از یــک الی ل
مــی باشــد. پرایمــر رنــگ ترموپالســتیک گــرم شــرکت صبــا شــیمی آریــا، 

شرایط نگهداري
چنانچــه درب  بشــکه محتــوی پرایمــر کامــال بســته باشــد،  در محیــط خشــک و خنــک)5 تــا 30 درجــه ســانتی گراد(

و بــه دور از تابــش نــور خورشــید، مــی تــوان آن را بــه مــدت 12مــاه انبــارداری نمــود.

واحدمقدارمشخصات

ثانیه2 ± 15ویسکوزیته

گرم بر سانتیمتر مکعب0/02 ± 0/95دانسیته

درصد2 ± 50 در صد مواد جامد

دقیقهحداکثر 20زمان خشک شدن ترافیکی

25 oc مشخصات فيزیکي محصول در •

ــودن و  ــي ب ــه حالل ــه ب ــا توج ــت.  ب ــده اس ــي ش ــور طراح ــن منظ ــه همی ب
ــاال اجــرا  ــا ســرعت ب ویســکوزیته پاییــن ایــن پرایمــر، مــي تــوان آن را ب
نمــود و بــا توجــه بــه  زمــان خشــک شــدن پاییــن آن، تاثیــر چندانــی در کل 

ــرم نخواهــد داشــت. ــگ ترموپالســتیک گ ــدت اجــرای رن م

ــا  »اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي توصیــه مــي شــود و در خصــوص بقیــه ســطوح ماننــد بتــون، فلــزات و...، خواهشــمند اســت ب
ــا، مشــورت نماییــد. « ــا شــیمي آری کارشناســان شــرکت صب

پرایمر رنگ گرم
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عموماً سفید )قابل تهیه طبق سفارش خریدار(فام محصول

اکریلیک ترموست نوع رزین

3000 -2000 میکرونضخامت اجرا

حلب 25 کیلوگرمینوع بسته بندی

ایــن محصــول بــر پایــه رزیــن هــاي اکریلیــک ترموســت، جهــت اســتفاده 
ــت.  ــده اس ــي ش ــي، طراح ــي ترافیک ــم افق ــیم عالئ ــي و ترس ــط کش در خ
ــکان  ــدود 99%(، ام ــي ح ــد وزن ــگ )جام ــن رن ــالل در ای ــود ح ــدم وج ع
ــش  ــث کاه ــم آورده و باع ــاال را فراه ــای ب ــت ه ــگ در ضخام ــراي رن اج
هزینــه هــاي اجرائــي بــا توجــه بــه میــزان مانــدگاري رنــگ خواهــد شــد.

شرایط نگهداري
چنانچــه درب قوطــي هــا کامــالً بســته باشــد، در محیــط خشــک و خنــک )5 تــا 30 درجــه ســانتیگراد( و بــه دور

از تابــش مســتقیم نــور خورشــید، مــي تــوان آن را بــه مــدت 3 مــاه انبــارداري نمــود.

• مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

واحدمقدارمشخصات

کربس5 ± 120ویسکوزیته 

دقیقهحداکثر 20زمان خشک شدن سطحي )ضخامت 2000 تا 3000 میکرون(

دقیقهحداکثر 40زمان خشک شدن کامل )ضخامت 2000 تا 3000 میکرون(

درصد1 ± 99در صد مواد جامد

دقیقهحداکثر 20ژل تایم)نمونه 200 گرمی(

گرم بر سانتي متر مکعب0/1±1/8دانسیته 

_حداکثر 5براقیت 24 ساعت بعد از اجرا)زاویه 60 درجه(

)Pull Off( چسبندگي روي آسفالت )عالي )جدایش کامالً از داخل آسفالت_

درصدحداقل 75بازتاب رنگ تحت زاویه 45 درجه

_بدون تخریب و تغییر رنگمقاومت در برابر آب بعد از 24 ساعت

_بدون تخریب و تغییر رنگمقاومت در برابر بنزین، گازوئیل و روغن

ــا  ــودر و ی ــه صــو رت پ ــگ(، جــزء دیگــری کــه ب ــه همــراه جــزء اصلی)رن ب
ــرار ــرم ق ــتریان محت ــار مش ــز در اختی ــد نی ــی باش ــگ م ــفید رن ــر س  خمی

 مــی گیــرد. بــا توجــه بــه نــوع واکنــش انجــام شــده در ایــن رنــگ )واکنش 
رادیکالــي گرمــازا و بــا ســرعت بــاال(، داشــتن تجربــه و مهــارت کافــي در 

اجــرا، بســیار ضــروري اســت.
»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي بــا دانــه بنــدي مناســب توصیــه مــي شــود و در خصــوص بقیــه ســطوح ماننــد بتــون، فلــزات و ... 

خواهشــمند اســت بــا کارشناســان شــرکت صبــا شــیمي آریــا، مشــورت نمائیــد.«

رنگ ترافیکي دو جزئي
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رنگ ترافیکي سه جزئي 

عموماً  سفید )قابل تهیه طبق سفارش مشتری(فام محصول

اکریلیک ترموست نوع رزین

3000 -2000 میکرونضخامت اجرا

حلب 25 کیلوگرمینوع بسته بندی

ایــن محصــول بــر پایــه رزیــن هــاي اکریلیــک ترموســت، جهــت اســتفاده 
ــت.  ــده اس ــي ش ــي، طراح ــي ترافیک ــم افق ــیم عالئ ــي و ترس ــط کش در خ
عــدم وجــود حــالل در ایــن رنــگ )جامــد وزنــي حــدود 99%(، امــکان 
ــش  ــث کاه ــم آورده و باع ــاال را فراه ــای ب ــت ه ــگ در ضخام ــراي رن اج
هزینــه هــاي اجرائــي بــا توجــه بــه میــزان مانــدگاري رنــگ خواهــد شــد.

ــته  ــز در بس ــر) B و C( نی ــزء دیگ ــگ(، دو ج ــي )رن ــزء اصل ــراه ج ــه هم ب

شرایط نگهداري
چنانچــه درب قوطــي هــا کامــالً بســته باشــد، در محیــط خشــک و خنــک )5 تــا 30 درجــه ســانتیگراد( و بــه دور

از تابــش مســتقیم نــور خورشــید، مــي تــوان آن را بــه مــدت 3 مــاه انبــارداري نمود.

• مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

واحدمقدارمشخصات

کربس5 ± 120ویسکوزیته 

دقیقهحداکثر 20زمان خشک شدن سطحي )ضخامت 2000 تا 3000 میکرون(

دقیقهحداکثر 40زمان خشک شدن کامل )ضخامت 2000 تا 3000 میکرون(

درصد1 ± 99در صد مواد جامد

دقیقهحداکثر 20ژل تایم)نمونه 200 گرمی(

گرم بر سانتي متر مکعب0/1±1/8دانسیته 

_حداکثر 5براقیت 24 ساعت بعد از اجرا)زاویه 60 درجه(

)Pull Off( چسبندگي روي آسفالت )عالي )جدایش کامالً از داخل آسفالت_

درصدحداقل 75بازتاب رنگ تحت زاویه 45 درجه

_بدون تخریب و تغییر رنگمقاومت در برابر آب بعد از 24 ساعت

_بدون تخریب و تغییر رنگمقاومت در برابر بنزین، گازوئیل و روغن

 B بنــدي جداگانــه در اختیــار مشــتریان محتــرم قــرار مــي گیــرد کــه جــزء
بــه صــورت مایعــي زرد رنــگ و جــزء C، ســفید رنــگ و بــه حالــت پــودري یــا 
خمیــري مــي باشــد. بــا توجــه بــه نــوع واکنــش انجــام شــده در ایــن رنــگ 
)واکنــش رادیکالــي گرمــازا و بــا ســرعت بــاال(، داشــتن تجربــه و مهــارت 

کافــي در اجــرا، بســیار ضــروري اســت.

»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي بــا دانــه بنــدي مناســب توصیــه مــي شــود و در خصــوص بقیــه ســطوح ماننــد بتــون، فلــزات و ... 
خواهشــمند اســت بــا کارشناســان شــرکت صبــا شــیمي آریــا، مشــورت نمائیــد.«
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رنگ ترافیکی ترموپالستیک سرد

عموماً  سفید )قابل تهیه طبق سفارش خریدار(فام محصول

اکریلیک ترموپالست نوع رزین

700 میکرون  فیلم ترضخامت اجرا

حلب 20 کیلوگرمی/ بشکه 250 کیلوگرمینوع بسته بندی

ایــن محصــول بــر پایــه رزین هــاي اکریلیــک ترموپالســت، جهت اســتفاده در 
خــط کشــي و ترســیم عالئــم افقــي ترافیکــي، طراحــي شــده اســت. بــا توجــه 
بــه وجــود حــالل در رنــگ )جامــد وزنــي حداقــل 70%( امــکان اجــراي رنــگ 
در ضخامــت هــاي بیشــتر از 700 میکــرون )تــر( وجــود نــدارد کــه بعــد از 
خشــک شــدن و خــروج حــالل از رنــگ، بــا توجــه بــه جامــد حجمــي حــدود %50 
)معیــاري از کاهــش ضخامــت رنگ بعد از خشــک شــدن(، ضخامتــي در حدود 

شرایط نگهداري
چنانچــه درب قوطــي رنــگ کامــال بســته باشــد، در محیــط خشــک و خنــک )5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد( و بــه دور از

تابــش مســتقیم نــور خورشــید، مــي تــوان آن را بــه مــدت 6 مــاه انبــارداري نمــود.

واحدمقدارمشخصات

کربس5 ± 110  ویسکوزیته

گرم بر سانتیمتر مکعب0/05 ± 1/50دانسیته

دقیقهحداکثر 20زمان خشک شدن سطحی  )فیلم تر 200 میکرون(

دقیقهحداکثر 40زمان خشک شدن کامل )فیلم تر 200 میکرون(

درصدحداقل 70در صد مواد جامد

میکرونحداکثر 50دانه بندي

درصدحداکثر 10براقیت 24 ساعت بعد از اجرا )60 درجه(

درصدحداقل 75بازتاب رنگ تحت زاویه 45 درجه

میلی گرمحداکثر 100تست سایش بعد از 1000 دور با ساینده cs10 و وزن 1 کیلوگرم

ساعتحداقل 48مقاومت در برابر آب سرد

-بدون تخریب و تغییر رنگمقاومت در برابر بنزین

-بدون ترکمقاومت در برابر خمش با مندرل 4 میلیمتر

)Pull Off( چسبندگي روي آسفالت)عالي)جدایش کامالً از داخل آسفالت_

• مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

350 میکــرون )خشــک( باقــي خواهــد مانــد. بــه همــراه ایــن محصــول، جهت 
کاهــش ویســکوزیته )رقیــق نمــودن رنــگ(، مــي تــوان از تینــر مخصــوص 
ــه  ــه، ب ــاي متفرق ــتفاده از تینره ــود )اس ــتفاده نم ــدگار اس ــي مان ــگ ترافیک رن
ــه ــگ توصی ــدگاري رن ــي در مان ــر منف ــاد تاثی ــا ایج ــازگاري و ی ــدم س ــکان ع ــت ام  عل

 نمي شود(.

»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي بــا دانــه بنــدي مناســب توصیه مي شــود و در خصوص بقیه ســطوح ماننــد بتون، فلــزات و ... خواهشــمند 
اســت با کارشناســان شــرکت صبا شــیمي آریــا، مشــورت نمائید.«
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رنگ ترافیکي ترموپالستیک سرد )رزین اروپایی(

ــت  ــی، جه ــک ترموپالســت اروپای ــن هــاي اکریلی ــه رزی ــر پای ــن محصــول ب ای
اســتفاده در خــط کشــي و ترســیم عالئــم افقــي ترافیکــي، طراحي شــده اســت. 
بــا توجــه بــه وجــود حــالل در رنــگ )جامــد وزنــي حداقــل 70%( امــکان اجــراي 
رنــگ در ضخامــت هــاي بیشــتر از 700 میکــرون )تــر( وجــود ندارد کــه بعد از 
خشــک شــدن و خــروج حــالل از رنــگ، بــا توجــه بــه جامــد حجمــي حــدود %50 

عموماً  سفید )قابل تهیه طبق سفارش خریدار(فام محصول

اکریلیک ترموپالست اروپایینوع رزین

700 میکرون  فیلم ترضخامت اجرا

حلب 20 کیلوگرمی/ بشکه 250 کیلوگرمینوع بسته بندی

شرایط نگهداري
چنانچــه درب قوطــي رنــگ کامــال بســته باشــد، در محیــط خشــک و خنــک )5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد( و بــه دور از

تابــش مســتقیم نــور خورشــید، مــي تــوان آن را بــه مــدت 6 مــاه انبــارداري نمــود.

واحدمقدارمشخصات

کربس5 ± 110ویسکوزیته

گرم بر سانتي متر مکعب0/05 ± 1/50دانسیته

دقیقهحداکثر 20زمان خشک شدن سطحی  )فیلم تر 200 میکرون(

دقیقهحداکثر 40زمان خشک شدن کامل )فیلم تر 200 میکرون(

درصدحداقل 70در صد مواد جامد

میکرونحداکثر 50دانه بندي

درصدحداکثر 10براقیت 24 ساعت بعد از اجرا )60 درجه(

درصدحداقل 75بازتاب رنگ تحت زاویه 45 درجه

میلي گرمحداکثر 100تست سایش بعد از 1000 دور با ساینده cs10 و وزن 1 کیلوگرم

ساعتحداقل 48مقاومت در برابر آب سرد

_بدون تخریب و تغییر رنگمقاومت در برابر بنزین

_بدون ترکمقاومت در برابر خمش با مندرل 4 میلیمتر

)Pull Off( چسبندگي روي آسفالت)عالي)جدایش کامالً از داخل آسفالت_

• مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

)معیــاري از کاهــش ضخامــت رنــگ بعــد از خشــک شــدن(، ضخامتــي در حدود 
350 میکــرون )خشــک( باقــي خواهــد مانــد. بــه همــراه ایــن محصــول، جهــت 
کاهــش ویســکوزیته )رقیــق نمــودن رنــگ(، مــي تــوان از تینر مخصــوص رنگ 
ترافیکــي مانــدگار اســتفاده نمــود )اســتفاده از تینرهــاي متفرقــه، بــه علــت امکان 

عــدم ســازگاري و یــا ایجــاد تاثیــر منفــي در مانــدگاري رنــگ توصیــه نمــي شــود(.

»اســتفاده از ايــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي بــا دانــه بنــدي مناســب توصیــه مــي شــود و در خصــوص بقیــه ســطوح ماننــد بتــون، فلــزات و ... خواهشــمند 
اســت بــا کارشناســان شــرکت صبــا شــیمي آريــا، مشــورت نمائیــد.«
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واحدمقدارمشخصات

کربس5 ± 110ویسکوزیته

گرم بر سانتیمتر مکعب0/05 ± 1/5دانسیته

دقیقهحداکثر 25زمان خشک شدن سطحی  )فیلم تر 200 میکرون(

دقیقهحداکثر 60زمان خشک شدن کامل )فیلم تر 200 میکرون(

ساعت24رسیدن به باالترین مقاومت 

درصدحداقل 70در صد مواد جامد

میکرونحداکثر 40دانه بندي

)Pull Off( چسبندگي روي آسفالت)عالي)جدایش کامالً از داخل آسفالت-

درصدحداکثر 10براقیت 24 ساعت بعد از اجرا )60 درجه(

درصدحداقل 75باز تاب رنگ تحت زاویه 45 درجه

میلی گرمحداکثر 150تست سایش بعد از 1000 دور با ساینده cs10 و وزن 1 کیلوگرم

ساعتحداقل 24مقاومت در برابر آب سرد

-بدون تخریب و تغییر رنگمقاومت در برابر بنزین 

-بدون ترکمقاومت در برابر خمش با مندرل 4 میلیمتر

رنگ ترافیکي آلکید - کلرو کائوچو

 عموماً سفید )قابل تهیه طبق سفارش خریدار(فام محصول

آلکید - کلروکائوچونوع رزین

700 میکرون فیلم ترضخامت اجرا

حلب 20 کیلوگرمی/ بشکه 250 کیلوگرمینوع بسته بندی
ایــن محصــول بــر پایــه رزیــن هــاي الکیــد و کلروکائوچــو ، جهــت اســتفاده در 
ــا توجــه  خــط کشــي و ترســیم عالئــم افقــي ترافیکــي، طراحــي شــده اســت. ب
ــه وجــود حــالل در رنــگ )جامــد وزنــي حداقــل 70%( امــکان اجــراي رنــگ  ب
ــد از  ــه بع ــدارد ک ــود ن ــر( وج ــرون )ت ــتر از 700 میک ــاي بیش ــت ه در ضخام
خشــک شــدن و خــروج حــالل از رنــگ، بــا توجــه بــه جامــد حجمــي حــدود %50 
)معیــاري از کاهــش ضخامــت رنــگ بعــد از خشــک شــدن(، ضخامتــي در حــدود 
350 میکــرون )خشــک( باقــي خواهــد مانــد. بــه همــراه ایــن محصــول، جهــت 

شرایط نگهداري
چنانچــه درب قوطــي رنــگ کامــال بســته باشــد، در محیــط خشــک و خنــک)5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد(و بــه

دور از تابــش مســتقیم نــور خورشــید، مــي تــوان آن را بــه مــدت 6 مــاه انبــارداري نمــود.

• مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

کاهــش ویســکوزیته )رقیــق نمــودن رنــگ(، مــي تــوان از تینــر مخصــوص رنگ 
ترافیکــي مانــدگار اســتفاده نمــود )اســتفاده از تینرهــاي متفرقــه، بــه علــت 
ــدگاري رنــگ توصیــه  ــا ایجــاد تاثیــر منفــي در مان امــکان عــدم ســازگاري و ی
نمــي شــود(. دوام رنــگ هــاي ترافیکــي بــر پایــه آلکید-کلروکائوچــو خصوصــاً 
در مناطــق گــرم و مرطــوب بســیار باالتــر از رنــگ هــاي ترافیکــي ترموپالســت 

اســت و عمومــاً بــراي چنیــن محیــط هایــي پیشــنهاد مــي گــردد.

»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي بــا دانــه بنــدي مناســب توصیــه مــي شــود و در خصــوص بقیــه ســطوح، مانند بتــون، فلــزات و ...،  خواهشــمند 
اســت بــا کارشناســان شــرکت صبــا شــیمي آریــا، مشــورت نمایید.«
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رنگ آلکیدی هواخشک )مخصوص جداول بتونی و سطوح فوالدی(
 عموماً  سفید ، مشکي ،  سبز و  زرد )قابل تهیه طبق سفارش خریدار(فام محصول

آلکیدنوع رزین

120  میکرونضخامت اجرا

حلب 20 کیلوگرمی/ بشکه 250 کیلوگرمینوع بسته بندی

ایــن محصــول تــک جزئــي و هــوا خشــک بــر پایــه رزیــن الکیــد مــی باشــد 
ــت.  ــده اس ــی ش ــزی طراح ــی و فل ــطوح بتون ــزی س ــگ آمی ــت رن ــه جه ک
ــبندگي  ــوب و چس ــیار خ ــوری بس ــم خ ــول قل ــن محص ــای ای ــی ه از ویژگ
مناســب بــر روي ســطوح بتنــي و فلــزی اســت و عــالوه برایــن، دارای 
مقاومــت بــاالدر برابــر شستشــو بــا آب و محیــط قلیایــی بتــن مــی باشــد. 

شرایط نگهداري
چنانچــه درب قوطــي رنــگ کامــال بســته باشــد، در محیــط خشــک و خنــک)5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد(و بــه

دور از تابــش مســتقیم نــور خورشــید، مــي تــوان آن را بــه مــدت 6 مــاه انبــارداري نمــود.

واحدمقدارمشخصات

کربس5 ±110 ویسکوزیته

گرم بر سانتي متر مکعب0/05 ± 1/4 دانسیته

ساعتحداکثر 6 زمان خشک شدن کامل )فیلم تر 120 میکرون(

درصدحداقل 70درصد مواد جامد

متر مربع بر لیتر10  پوشش

)Pull Off(  چسبندگي روي بتن)عالي )جدایش کامال" از داخل بتون-

-نیمه براقبراقیت 24 ساعت بعد از اجرا

-بدون تخریب و  تغییر رنگمقاومت در برابر بنزین، گازوئیل و روغن

-بدون تخریب و  تغییر رنگمقاومت در برابر آب و باران اسیدی

-بدون ترکمقاومت در برابر خمش با مندرل 4 میلی متر

• مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

ــودن  ــق نم ــکوزیته )رقی ــش ویس ــت کاه ــول، جه ــن محص ــراه ای ــه هم ب
ــتفاده  ــدگار اس ــي مان ــگ روغن ــوص رن ــر مخص ــوان از تین ــي ت ــگ(، م رن
نمــود. اســتفاده از تینرهــاي متفرقــه بــه علــت عــدم ســازگاري و یــا ایجــاد 

ــي شــود. ــه نم ــگ توصی ــدگاري رن ــي در مان ــر منف تأثی

»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت جــداول بتونــی و ســطوح فــوالدی توصیــه مــي شــود و در خصــوص بقیــه ســطوح، ماننــد آســفالت و ...، خواهشــمند 
اســت بــا کارشناســان شــرکت صبــا شــیمي آریــا، مشــورت نماییــد.«
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چسب دو جزئي اپوکسی هاردنر مایع )مخصوص بازتاب های چشم گربه ای(

طوسيفام محصول

اپوکسینوع رزین

برای هر عدد چشم گربه ای 100 گرممیزان مصرف

قوطی 2/5 کیلوگرمینوع بسته بندی

ایــن محصــول بــر پایــه رزیــن هــاي اپوکســي، جهت چســباندن تجهیــزات و 
عالئــم ترافیکــي بــه ســطوح آســفالتي و یــا بتونــي طراحــي شــده اســت. بــا 
توجــه بــه محدودیــت زمانــي موجــود در اجــراي تجهیــزات ترافیکــي، زمــان 
خشــک شــدن پائیــن ایــن محصــول در کنــار دارا بــودن خــواص مکانیکــي 
قابــل قبــول، بســیار حائــز اهمیــت مــي باشــد. بنابرایــن در ایــن محصــول 
بــا طراحــي خــاص انجــام شــده، زمــان خشــک شــدن بــه گونــه ای تنظیــم 
شــده اســت کــه مناســب کاربــرد هــای مذکــور باشــد کــه تأییدیــه اخــذ 

شرایط نگهداري
در دمــای 5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد ودور از تابــش مســتقیم نــور خورشــید نگهــداری شــود. بــه دلیــل واکنش 

جــزء B بــا هــوا، درب قوطــي کامالً بســته باشــد.

واحدمقدارمشخصات

-حالت خمیری )Paste( داردویسکوزیته

دقیقهحداکثر 30 زمان سخت شدن ترافیکی

ساعتحداکثر 3 رسیدن به باالترین مقاومت

درصدحداقل 98در صد مواد جامد

-عالیمقاومت در برابر دمای باال )نور روز تابستان(

-عالیمقاومت در برابر بنزین، روغن و حاللهای نفتی

دقیقهحداکثر 20ژل تایم )نمونه 200 گرمی(

)B ( به هاردنر )جزءA 100 به 7نسبت وزنی اختالط چسب )جزء _

استحکام چسبندگی بعد از:
1 ساعت
2 ساعت

24 ساعت

0/06 ± 1/93 )جدایش کامال از داخل آسفالت(
0/64 ± 3/26 )جدایش کامال از داخل آسفالت(
0/53 ± 3/40 )جدایش کامال از داخل آسفالت(

مگاپاسکال

 • مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

شــده از ســازمان راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي، مؤیــد ایــن ویژگــي 
بســیار مهــم اســت.

ــده  ــخت کنن ــام س ــه ن ــري ب ــزء دیگ ــب(، ج ــي )چس ــزء اصل ــراه ج ــه هم ب
)هاردنــر( کــه بــه صــورت مایعــي قهــوه اي رنــگ مــي باشــد نیــز در اختیــار 
مشــتریان محتــرم قــرار مــي گیــرد کــه در صــورت اختــالط کامــل ایــن دو 

جــزء، خــواص فیزیکــي و مکانیکــي بســیار مطلوبــي ایجــاد خواهــد شــد.

»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح آســفالتي و بتونــي توصیــه مــي شــود و در خصــوص بقیــه ســطوح،  خواهشــمند اســت بــا کارشناســان شــرکت 
صبــا شــیمي آریــا، مشــورت نماییــد.«
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کفپوش اپوکسي خود یکنواخت شونده

طبق سفارش خریدارفام محصول

اپوکسينوع رزین

3000 - 2000 میکرونضخامت اجرا

حلب 20 کیلوگرمینوع بسته بندی

ایــن محصــول بــر پایــه رزیــن اپوکســي اصــالح شــده جهــت پوشــش ســطوح 
ــه  ــی ارائ ــورت دو جزئ ــه ص ــول ب ــن محص ــت. ای ــده اس ــی ش ــی طراح  بتون
مــی شــود کــه شــامل جــزء اصلــی )کفپــوش( و هاردنــر )مایــع شــفاف( مــی 
باشــد و در صــورت اختــالط کامــل آن هــا و اجــرا در شــرایط مناســب ویژگــی 
ــوان  ــی ت ــول م ــن محص ــای ای ــود. از مزای ــد نم ــه خواه ــی را ارائ ــای مطلوب ه
بــه ایجــاد ســطحی یکپارچــه و بــدون درز)جهــت سیســتم هــای بهداشــتی(، 
چســبندگی عالــی به ســطح بتــون، خودیکنواخت شــوندگی، مقاومت سایشــی، 
ــطح  ــت از س ــه حفاظ ــون و در نتیج ــر از بت ــی باالت ــی، و کشش ــاری، خمش فش

شرایط نگهداري
چنانچــه درب قوطــي رنــگ کامــال بســته باشــد، در محیــط خشــک و خنــک)5 تــا 30 درجــه ســانتي گــراد(و بــه 

دور از تابــش مســتقیم نــور خورشــید، مــي تــوان آن را بــه مــدت 6 مــاه انبــارداري نمــود.

واحدمقدارمشخصات

کربس5 ± 115ویسکوزیته مخلوط

)A گرم بر سانتي متر مکعب0/05 ± 2/1 دانسیته کفپوش )جزء

)B گرم بر سانتي متر مکعب0/05 ± 1 دانسیته هاردنر )جزء

گرم بر سانتي متر مکعب0/05 ± 1/9 دانسیته مخلوط

 درصد5 ± 99 درصد مواد جامد

ساعتحداکثر7 زمان خشک شدن سطحی

روز7 زمان خشک شدن نهایي تا رسیدن به باالترین مقاومت و استحکام

B به جزء A 6 به 1نسبت وزنی اختالط جزء-

ساعتحداکثر 1ژل تایم )نمونه 200 گرمي (

 • مشخصات فيزیکي محصول در oc 25 )براي فام سفيد(

بتــون اشــاره نمود.بــا توجــه بــه اینکــه، امــکان ترمیــم بتــون بــه علــت عــدم 
چســبندگی بتــون جدیــد بــه بتــون مــرده وجــود نــدارد، اجــرای کفپــوش هــای 
اپوکســی بــا داشــتن قابلیــت ترمیــم، مــی توانــد داشــتن ســطحی یکنواخــت و 

بــدون عارضــه را تضمیــن نماینــد.
ایــن ویژگــی کفپــوش اپوکســی موجــب شــده اســت کــه ایــن محصــول 
بــه انتخابــی مناســب جهــت پوشــش کــف ســالن هــای کارخانجــات صنعتــی، 
پاالیشــگاه هــا و حتــی مــکان هایــی همچــون مراکــز خریــد، داروخانــه هــا و ... 

تبدیــل شــود.

»اســتفاده از ایــن محصــول جهــت ســطوح بتونــي توصیــه مــي شــود و در خصــوص بقیــه ســطوح ، خواهشــمند اســت با کارشناســان شــرکت صبا شــیمي 
آریــا، مشــورت نمایید.«
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