
 

  

 معرفی محصول 

اسپری/اسکرید    ی هارنگ  جزئی  دو  سرد  یهاستمیسترافیکی     پالستیک 
(Cold Plastic)متاکریالت متیل  پایه  شده  بر  فرموله  و  رنگ  است  طراحی   .

ه ک  است  پراکساید()عامل پخت    Bو جزء    (رنگ)  A  ءد شامل جزیرکاس  یدوجزئ
جزء   به  اجرا  اجرا افزوده    Aهنگام  اسکرید  مخصوص  دستگاه  توسط  سپس  و 

ه به صورت رنگ و جزء کاست      B  و  Aشامل جزء    یاسپر  یرنگ دوجزئ.  شودیم
C    پراکساید( هنگام اجرا به جزء  )عامل پختB    و سپس توسط دستگاه افزوده

 .شودیماجرا  یاسپرمخصوص 
مقاومت سایشی بسیار خوب،   به  توانیم  این رنگ   فرد  به منحصر    یهایژگیواز  

.  ردک اشاره  ماندگاری و دوام عالی و عدم حساسیت به شرایط دمایی در حین اجرا  
 است.ن ییپا یهاضخامت ان اجرا در کامی مهم این رنگ های ژگیواز دیگر 

 موارد مصرف   

در   • محوری  کشی  ا  هاجادهو    هابزرگراهخط  روش   سکریدبه 
 

در   • محوری  کشی  ن  هاجادهو    هابزرگراه خط   یعرض  یهایکشخطز  یو 
 ی به روش اسپر ادهیعابر پ کمانند بلو

 زیرآیند 

 آسفالت  •

 ممکن است نیاز به پرایمر مخصوص بتن داشته باشد(  )بتن  •

 آماده سازی سطح 

 روغن و چربی باشد.   گردوغبار،خشک و عاری از   ، تمیز  کامالًسطح باید   •
 باید حذف شوند.  موجود بر روی سطحهرگونه ذرات سست  •

 روش اجرا 

دوجزئ • ماشیاسپر  یرنگ  با  اجرا  مخصوص  ی:  با ن  ایرلس  اسپری 
  ک له غلطیا اجرا به وس یو    Bو    Aاز اجزای    1:1قابلیت تنظیم نسبت  

 یعرض یشک خط  یاجرا یبرا یستوله دستیا پیو 

دوجزئ • ماشد:  یرکاس  یرنگ  با  اسیاجرا  مخصوص  قابلیت  د  یرکن  با 
 Bو  Aاز اجزای   98:2تنظیم نسبت 

است   ❖ ذکر  اسپری  که  شایان  رنگ  برای  پیشنهادی  -300ضخامت 
 . میکرون است 2500-1000اسکرید  میکرون و برای رنگ 1000

از    درجه سانتیگراد و  10باید حداقل    آسفالت در هنگام اجرادمای   ❖
هوا شبنم  سانتیگرا  3حداقل    نقطه  باشد.  درجه  باالتر  همچنین د 

پوشش نباید  باشد.    درصد وزنی  4میزان رطوبت بستر نباید بیش از  
میایی یا فشار  مواد شی  ،کامل در معرض روغنتا زمان خشک شدن  

 د.مکانیکی قرار بگیر

 

 

 انبارداری 

  ، خشکو در شرایط    (   C25°  کمتر از  دمای)  این محصول باید در شرایط استاندارد 
گردد. انبار جهت نگهداری این خنک و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری  

 از منابع گرمایی و احتراق  دارای سیستم تهویه مناسب بوده و   ستیبایممحصول  
باشد موارد  .  دور  رعایت  محصول الذکرفوقدر صورت  این  انقضا  زمان  مدت   ،

 پس از تولید است. ماه شش

 استاندارد  مقدار  یژگی محصول و 

 فام
سفید، زرد، قرمز، مشکی  

مختلف قابل   یهافامدر )
 (استعرضه 

ISIRI 

21194 

 ته )کربس(یسکوزیو

 90 ±5اسپری: 
ASTM 

D562 اسکرید :Over range  

 ته )گرم بر سانتیمتر مکعب( یدانس

 65/1 ± 0/ 05: اسپری
ASTM 

D1475 9/1 ± 0/ 05: اسکرید 

 ASTM 10حداکثر  ژل تایم )دقیقه( 

D711 

 ASTM 30حداکثر  )دقیقه( زمان خشک شدن کامل 

D1640 

 98حداقل  )درصد( جامد وزنیدر صد 
ASTM 

D2369 

 0/45  °( سفاکتور روشنایی )انعکا

 80سفید: حداقل 
EN 1871 

 50زرد: حداقل 

 حداقل  6.5 قدرت پوشش تر )متر مربع بر لیتر(
ASTM 

D2196 

دور با   1000ش بعد از یتست سا
 کیلوگرم  1و وزن  cs- 10 ساینده

 ASTM میلی گرم  100حداکثر 

D4060 

 BS 6044 عدم تخریب و تاول زدگی  مقاومت در برابر محلول نمک 

و مواد  هاحالل مقاومت در برابر 
 سوختی

 BS 6044 عدم تخریب و تاول زدگی 


