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We�Protect�Property�by
Providing�Premium
Coating�solutions
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Designed�&�Formulated�
�����������������for�Protection



Coatings�Prolong�Asset�Lifetime�

Prevent�Downtime�&
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شــده

م یشـود



Inspired�by�
Technology

6
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6

5

کولتار اپوکسی پلی آمین

سیستم پوششی زینک فسفات اپوکسی

سیستم پوششی زینک کرومات اپوکسی

سیستم پوششی زینک ریچ اپوکسی

8آستر زینک  ریچ اپوکسی پلی آمید 1

2آستر زینک  ریچ اتیل سیلیکات

3 آستر زینک  ریچ اپوکسی اِستر 

4 رنگ اپوکسی گلس فلیک

1

7

تاییدی ههاي رنگ دریافت شده از

رنگ اپوکسی مخصوص آب آشامیدنی

7
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Superior�Coating�Systems
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پوش شهاي حفاظتی صبا مطابق با استانداردهاي ملی و بی نالمللی 

استاندارد بین المللیاستاندارد ملی صنعت نفتکد فنیعنوان کاال

High�Build

MIO/High�Build

IPS-M-TP�180

IPS-M-TP�215

IPS-M-TP�215

IPS-M-TP�205

IPS-M-TP�210

IPS-M-TP�220

IPS-M-TP�220

IPS-M-TP�190

IPS-M-TP�225

IPS-M-TP�2135

SSPC�Paint�27

SSPC�Paint�22

SSPC�Paint�22

SSPC�Paint�20

SSPC�Paint�20

SSPC�Paint�22

SSPC�Paint�22

SSPC�Paint�16

SSPC�Paint�22

SSPC�Paint�36

AWWA�C210
BS�6920

واش پرایمر وینیلی

آستر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید

آستر زینک کرومات اپوکسی پلی آمید

آستر زینک ریچ اپوکسی پلی آمید

آستر زینک ریچ اتیل سیلیکات

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید

رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

رنگ رویه پلی یورتان

High�Buildرنگ اپوکسی پلی آمین                        ویژه آب آشامیدنی

SABA�P8102

SABA�P3101

SABA�P3102

SABA�P3103

SABA�P6203

SABA�IH3110

SABA�I3104

SABA�X3710

SABA�T3110

SABA�T4110

SABA�XH3210

P R O T E C T I V E� C O A T I N G S

-



For�a�More�Colorful�World,
Weʼre�Taking�Steps�to�be�a�Little�Greener

Reducing
VOC�Emissions

Reducing
Hazardous
Materials

Reducing
Energy
Consumption

Reducing
Waste

10

Reducing
Carbon
Footprint
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صبا شیمی آریا

سبزتر از قبل در مسیر حفظ محیط زیست 

11
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C1
خیلی کم C2

C4
شدید

C5
خیلی شدید

(صنعتی)

C5
خیلی شدید

(دریایی)

کم

C3
متوسط

محی طهاي خورنده

ISO�12944طبق استانداردعوامل موثر بر انتخاب سیستم رنگ

نوع زیرآیند

نوع محیط

 ISO�12944 الگوي شناسایی محی طهاي خورنده بر اساس استاندارد
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چرا رنگ صنعتی صــبا؟

IM�1
غوط هور درآب

جاري

IM�2
غوط هور در دریا 

و آب امال حدار

IM�3
مدفون در خاك

طبقه بندي طبقه بندي 

آب و خاك طبق استانداردآب و خاك طبق استاندارد

طبقه بندي 

آب و خاك طبق استاندارد

 ISO 12944 ISO 12944 ISO 12944

تجهیــــــزات تقطیــــــر،

تجهیـــــزات دریایـــــی، 

ســــــــــــــــاز ههاي آبی

دریا و آب امال حدار

خاك

آب جاري

محفظ ههاي زیــــــــــرخاك، 

لول ههاي مدفون، ساز ههاي 

فلــــــــــــــــــــــــــــــــزي

تـجهیـزات نصــــب شـده 

دررودخانه، نیـروگاه آبـی

مناطق صنعتی و ساحلی با غلظت متوسط

 امالح نمکی

مناطق صنعتی با رطوبت باالي جوي و به 
شدت خورنده

مناطق ساحلی و دریایی با غلظت باالي نمک

ساختما نهایی با سیستم گرمایشـــی در یــــک محیـــط

 غیر خورنده مانند ادارات، مدارس و هت لها

ساختما نهاي بدون سیســــتم  گرمایشــــی و درمعرض 

تراکم رطوبت نظیر انبار یا سال نهاي ورزشی

فضاي تولید با رطوبت باال و آلودگ یهاي خـاص هــوایی 

نظیر کارخانجات تولید مواد غذایی لبنی و شوینده

واحدهاي شیمیایی، استخرهاي شنــــــا و محوطـــــ ههاي

تعمیر کشتی

ساختما نها و مناطقی که تقـریباً همــواره در مــــعرض 

رطوبت ثابت و آلودگی باال قراردارند.

ساختما نها و مناطــــقی که درمعــرض  رطوبــت نســبتاَ 

دائمی و آلودگی باال قراردارند.

محیط
نمون ههایـــی از

 محیط و ساختار

آلودگی کم هوا نظیر مناطق روستایی

مناطق ساحلی با غلظت پایین امالح نمکی

آلودگی کم هوا نظیر مناطق روستایی

 تعریف طبقه بندي محی طهاي خورنده 

شرایط داخلی

مثا لهاي محیطی

شرایط خارجی

13

C2

C3

C4

C5-I

C5-M

C1

خیلی شدید (صنعتی)

خیلی شدید (دریایی)

بسیار کم

درجه خوردگی

متوسط

کم

شدید



ISO�12944طبق استاندارد

سطوح فوالدي

نوع زیرآیند

Stainless Steel سطوح گالوانیزه، آلومینیوم و

A

B

C

درجه زنگ زدگیتوصیف ظاهر سطح با توجه به میزان زنگ زدگی

14

D

ISO�4628

Stainless Steel آلومینیوم و 

(Pitting)
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طول عمر مورد انتظار از سیستم رنگ

15

M    �متوسط: 5 تا 15 سال

H بـاال: بیش از 15 سال

 پایـیــن:2 تــا 5 سال

برنامه ریزي فرآیند اعمال پوشش



تعریف درجه آماده سازي با در نظ رگرفتن روش تمیزکاري

آماده سازي سطح

درجه 
آماده سازي

تمیزکاري به روش پاشش خفیف

تمیز کاري به روش پاشش عمیق

(Light blast-cleaning)

(Through blast-cleaning)

تمیزکاري به روش پاشش کامال عمیق

تمیزکاري به روش پاشش  تا رسیدن به نماي فلزي

Sa1
(Very�through blast-cleaning)

(Visually�clean�steel)

روش هاي آماده سازي سطح توسط ابزار دستی و برقی
درجه 

آماده سازي

St3Sa1

St2

Sa2�

Sa1

Sa2

Sa3

(Blasting�Method)آماده سازي سطح به روش زبره پاشی با مواد ساینده 

ISO�8501-1طبق استاندارد

16

 چربـــــــی
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درجه بندي آماده سازي

A B C D

درجه بندي زنگ  زدگی سطح

17

Sa2�

Sa1

Sa2

Sa3



درجه بندي آماده سازي سطح بعد از تمیزکاري به وسیله واترجت

درجه بندي تمیزکاري

Sa1

زنگ زدگی آنی سبک:

18

L

M

H

زنگ زدگی آنی متوسط:

زنگ زدگی آنی شدید:

تمیزکاري تا فلز خام:

تمیزکاري خیلی عمیق:

تمیزکاري عمیق:

WJ-3

WJ-1

WJ-2

WJ-4
تمیزکاري سبک:

�SSPC-SP12طبق استاندارد Water�jettingآماده سازي سطح به روش 

درجه 
آماده سازي

درجه 
زنگ زدگی آنیآماده سازي
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Innovative
Products�&�Services



ارزیابی عملکرد سیستم پوششی

20

ISO�12944طبق استاندارد

معیارهاي آزمایشگاهی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم پوششی و طول عمر آن در قسمت 6 استاندارد ISO12944 به شرح جدول زیر ارائه

شده است.

(ISO�2812-2)تست غوطه وري در آب - ساعت(ISO�6270)تست رطوبت اشباع - ساعت(ISO�7253)تست مه نمکی - ساعت 

5 تا 15 سال بیش از 15 سال 5 تا 15 سال تا 5 سال بیش از 15 سال5 تا 15 سالتا 5 سال

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

3000

3000

3000

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

2000

2000

2000

120

240

480

720

720

1440

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

48

120

480

480

720

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

48

48

120

240

240

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

480

720

1440

1440

کاربرد ندارد

1440

1440

120

240

480

480

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

240

480

720

720

کاربرد ندارد

720

720

بیش از 15 سال

C2

C3

C4

C5-I

C5-M

کاربرد ندارد240

   براي این محیط خورنده بایستی تست مقاومت در برابر مواد شیمیایی مطابق �ISO�2812�-1انجام پذیرد و حداقل معیار پذیرش، 168 ساعت تست براي هرسه محدوده

 طول عمر سیستم رنگی است.

مثال: به منظور  کسب اطمینان خاطر از ماندگاري 5 تا 15 سال  سیستم پوششی در محیط خورنده C4، تست غوطه وري در آب 

کاربردي ندارد بلکه سیستم پوششی باید 480 ساعت تست مه نمکی و 240 ساعت تست رطوبت اشباع را پشـت سر گذارد.

مثا لهاي محیطی

کاربرد ندارد

1IM

2IM

3IM
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ISO�12944طبق استاندارد

 ISO�12944 باتوجه به جدول تس تها و معیارهاي آزمایشگاهی ونتایج آ نها، سیست مهاي پیشنهادي شرکت صباشیمی آریا بر اساس استاندارد

براي هر محیط خورنده به ترتیب زیراست:

ISO�12944طبق استانداردسیست مهاي پیشنهادي

C1/C2سیست مهاي مناسب جهت محی طهایی با درجه خوردگی

آستر

رویه

آستر

رویه

زینک فسفات آلکیدي

آلکیدي

SABA�P1101

SABA�T1110

SABA�E3203

SABA�T4110

سلف پرایمر اپوکسی

پلی یورتان

50

50

-

-

80

50

-

-

-

-

120

60

ساز ههاي فلزي در محی طهاي بسته

C3سیست مهاي مناسب جهت محیط هایی با درجه خوردگی

بیش از 15 سال 5 تا 15 سال تا 5 سال

سازه هاي فلزي در محی طهاي باز

بیش از 15 سال

ضخامت فیلم خشک (میکرون)

-

-

40

80

80

-

-

-

آستر

رویه

تک الیه

زینک فسفات آلکیدي

آلکیدي

سلف پرایمر اپوکسی

40

120

آستر

رویه

آستر

رویه

اپوکسی زینک ریچ

پلی یورتان

80

70

80

-

-

-

سلف پرایمر اپوکسی

پلی یورتان

-

-

-

-

-

-

-

-

SABA�P1101

SABA�T1110

SABA�E3203

SABA�E3203

SABA�T4110
SABA�P3103
SABA�I3104
SABA�T4110

MIOاپوکسی میانی

5 تا 15 سال تا 5 سال

کد صبا نوع رنگ الیه

PS.1

Wa2

Wa2

سیستم

PS.2

PS.3

PS.4

PS.5

PS.6

کد صبا نوع رنگ الیه سیستم
ضخامت فیلم خشک (میکرون)



C5-I سیست مهاي مناسب جهت محی طهایی با درجه خوردگی
ساز ههاي فلزي در محی طهاي باز

بیش از 15 سال 5 تا 15 سال

MIOاپوکسی 

SABA�P3101فسفات روي اپوکسی
SABA�I3104

آستر

میانی

آستر

رویه

میانی

پلی یورتان

MIOاپوکسی 

اپوکسی زینک ریچ

SABA�I3104
SABA�P3103

SABA�T4110
آستر

رویه

میانی

زینک ریچ اتیل سیلیکات

پلی یورتان

MIOSABA�I3104اپوکسی 
SABA�P6203

SABA�T4110

ضخامت فیلم خشک (میکرون)

50

100

50

60

140

60

-

-

-

80

160

80

نوع رنگ کد صباالیه

SABA�T4110پلی یورتان رویه

80

100

60

-

-

-

23

C4 سیست مهاي مناسب جهت محی طهایی با درجه خوردگی

P R O T E C T I V E� C O A T I N G S

سیستم

Wa2

PS.11

PS.12

PS.13

ساز ههاي فلزي در محی طهاي باز

سیست مهاي پیشنهاديISO�12944طبق استاندارد
ی

ون
کر

می
 1

0
0

ه 
الی

و 
 د

با

*

بیش از 15 سال

MIOاپوکسی 

پلی یورتان

فسفات روي اپوکسی

SABA�T4110

SABA�P3101
SABA�I3104

پلی یورتان

MIOاپوکسی 

اپوکسی زینک ریچ

SABA�I3104
SABA�P3103

SABA�T4110
زینک ریچ اتیل سیلیکات

پلی یورتان

MIOSABA�I3104اپوکسی 
SABA�P6203

SABA�T4110

40

120

80

60

100

80

80

100

کد صبانوع رنگ

60 SABA�T4110پلی یورتان

رویه

آستر

میانی

آستر

رویه

میانی

آستر

رویه

میانی

الیه

رویه

SABA�E3203سلف پرایمر اپوکسی آستر

5 تا 15 سال

60

40

100

60

-

-

-

-

-

-

160

ضخامت فیلم خشک (میکرون)

80

200
*

سیستم

Wa2

PS.7

PS.8

PS.9

PS.10
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ISO�12944طبق استاندارد ISO�12944طبق استانداردسیست مهاي پیشنهادي

C5-M   سیستم هاي مناسب جهت محیط هایی با  درجه خوردگی             ، محی طهاي دریایی       
سازه هاي فوالدي در محیط باز

بیش از 15 سال 5 تا 15 سال

ضخامت فیلم خشک (میکرون) کد صبا الیه

ضخامت فیلم خشک

 (میکرون)
کد صبا نوع رنگ الیه

آستر

رویه

میانی

60

180

80

60

120

60

سیستم

آستر

رویه

میانی

نوع رنگ

اپوکسی زینک ریچ

پلی یورتان

MIOاپوکسی 

اتیل سیلیکات

MIOاپوکسی 
پلی یورتان

80

100

60

80

160

80

ساز ههاي مقاوم در برابر حرارت

تا دماي

SABA�P3103
SABA�I3104
SABA�T4110
SABA�P6203
SABA�I3104
SABA�T4110

600

400

رنگ سیلیکونی

رنگ سیلیکونی

25

25

آستر

میانی

رویه

 زینک ریچ اتیل سیلیکات

رنگ سیلیکونی

رنگ سیلیکونی

75

25

25

PS.14

PS.15

سیستم

آستر

میانی

رویه

رنگ سیلیکونی

SABA�P6203
SABA�T5105
SABA�T5105

SABA�T5105
SABA�T5105
SABA�T5105

Wa2

Wa2

PS.16

PS.1725



5 تا 15 سال

ضخامت فیلم خشک (میکرون)
نوع رنگ کد صباالیه

SABA�XF3209اپوکسی گلس فلیک

کد صبانوع رنگ

کولتار اپوکسی پلی آمید

تک الیه

الیه

سه  الیه

بیش از 15 سال

ضخامت فیلم خشک (میکرون)

5 تا 15 سال

500

400

سیستم

SABA�X3710

SABA�X3810کولتار اپوکسی پلی آمینتک الیه

-

1000

-1000

سیستم

ساز ههاي غوطه ور در آب (به غیر از آب آشامیدنی) و یا مدفون در خاك 

ساز ههاي غوطه ور در آب آشامیدنی

25

Solvent�Free400اپوکسی تک الیه SABA�XH3210

P R O T E C T I V E� C O A T I N G S سیست مهاي پیشنهاديISO�12944طبق استاندارد

PS.18

PS.19

PS.20

PS.21



پوشش تئوري

26

مفاهیم موجود درمشخصات فنی

(Practical�Spreading�Rate)پوشش عملی

(Theoritical�Spreading�Rate)

(Drying�Time)زمان خش کشدن

(Recoating�Interval)زمان بازپوشانی 

(Mixing�Ratio)نسبت اختالط 

(Pot�Life)فرصت کاربري

(Shelf�Life)زمان انبارداري

(Wet Film Thickness)ضخامت فیلم تر 

(Dry�Film�Thickness)ضخامت فیلم خشک 

(Surface�Preparation)آماده سازي سطح 

*ضخامت فیلم خشک به میکرون است.

2M /lit
*ضخامت فیلم خشک

10 ×درصد جامد حجمی
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High-Performance�
Paints�&�Coatings



میزان اتالف رنگ

مفاهیم موجود درمشخصات فنی

ایمنی

28

(Safety)

(Density)دانسیته

میزانی از حجم رنگ که پس از تبخیر اجزاي فرار تشکیل فیلم

 رنگ را م یدهد.

(Solid�Content)جامد وزنی

Q
10 DFTA××

(100-W)VS×

=Qمقدار رنگ به لیتر

=Aمساحت کار

=DFT

=VS

=W

ضخامت فیلم خشک

درصد جامد حجمی (بر اساس مشخصات فنی)

درصد پرت تخمینی اتالف (بر اساس جدول صفحه 28)

Q 333�lit

محاسبه میزان مصرف رنگ

10 1000 100× ×

(100-40)50×

(Volume�Solid)جامد حجمی
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P R O T E C T I V E� C O A T I N G Sمفاهیم موجود درمشخصات فنی

روش اعمال

اسپري ایرلس

اسپري هوا

غلطک

اسپري ایرلس

اسپري هوا

غلطک / قل ممو

درصد تخمین اتالف رنگ اعمالی

نسبتاً نو

زنگ زدایی شده

زنگ زده

زنگ زدایی شده

A�-B-CC�St�3/D

شامل یک الیه

شاپ پرایمر

شامل الیه

رنگ قدیمی

خارجی خارجیداخلیخارجیداخلیخارجیداخلیداخلی

35304040

40 30405025353545

50 40506035454555

45556540505060 55

50656545556060 60

30 252520203030 25

85858585858585اسپري ایرلس 85

20202020203030 قل ممو 20

نوع سطح

سطوح بزرگ

سطوح کوچک

چهارچوب

----

 سطح فوالد رنگ شدهسطح فوالد خام

ISO�Sa�2�ISO�Sa�2�



گروه محصوالت

1

2

3

4

6

گروه رن گهاي اپوکسی

گروه رن گهاي مقاوم حرارتی

سایر پوش شهاي حفاظتی

گروه رن گهاي آلکیدي

گروه رن گهاي پل ییورتان

گروه محصوالت کفپوش

5



P R O T E C T I V E� C O A T I N G S
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کاربريکد فنینام محصول

آستر زینک فسفات

 اپوکســی پلی آمید

آستر زینک کرومات 

اپوکســـی پلی آمید

SABA�P3101

SABA�P3102

آســـتر زینک ریچ 

اپوکسی پلی آمید
SABA�P3103

آستر اکسید آهن

 اپوکسی پلی آمید
SABA�P3106

SABA�P3410آستر اپوکسی فنولیک

SABA�S3106سیلر اپوکسی پلی آمید

C2،C3C4C5 ،

C2C3C4C5

C2،C3C4C5 ،

Epoxy�Paintsگروه رن گهاي اپوکسی 
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کد فنینام محصول

رنگ میانی اپوکسی

High�Build پلی آمید 
SABA�IH3110

SABA�I3104

رنگ کولتار 

اپوکسی پلی آمید
SABA�X3710

رنگ کولتار

 اپوکسی پلی آمین
SABA�X3810

رنگ گلس فلیک 

اپوکسی پلی آمین
�SABA�XF3209

رنگ سرامیکی

 اپوکسی پلی آمین
SABA�XF3211

رنگ اپوکسی پلی آمین

Surface�Tolerant 

رنگ اپوکسی پلی آمین

 High�Build 

ویژه آب آشامیدنی

SABA�XH3210

رنگ اپوکسی پلی آمین 

Self-Primer�
/�High�Build

SABA�E3203

رنگ رویه

 اپوکسی پلی آمید
SABA�T3110

رنگ رویه

 اپوکسی فنولیک
SABA�T3410

کاربري

Epoxy�Paints گروه رن گهاي اپوکسی

SABA�XH3204

رنگ میانی

 اپوکسی پلی آمید
�MIO�/�High�Build�  
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گروه رن گهاي مقاوم حرارتی 

کد فنی

 آســــــــتر زینک ریچ

 اتیل ســــــــــیلیکات

 مقاوم حـــــرارتــــــی

420 درجه سانتیگراد

SABA�P6203

SABA�P5105

آســــــــــــــــتر زینک
 ســـــــــــــــــیلیکونی

 مقاوم حـــــرارتــــــی 
400 درجه سانتیگراد

SABA�T5305/20
رنگ اکریلیک سیلیکون
 مقاوم حــــــرارتـــــــی
 250 درجه سانتیگراد

رنگ اکریلیک سیلیکون

 مقاوم حــــــرارتـــــــی 

450 درجه ســانتیگراد
SABA�T5305/40

رنگ ســـــــــــیلیکون

 مقاوم حـــــرارتـــــی 

650 درجه سانتیگراد
SABA�T5305/60

رنگ آلکــــــــــــــیدي

 مقاوم حـــــرارتـــــی 

200 درجه سانتیگراد
SABA�T1105/20

کاربري نام محصول

Heat�Resistant�Paints



35

گروه محصوالت کفپوش  Flooring�Paints

کاربريکد فنینام محصول

آستري اپوکسی پلی آمیدي

 ویژه سطوح بتنی

کفپوش میانی 

اپوکسی پلی آمین

کفپوش رویه 

اپوکسی پلی آمین

کفپوش اپوکسی فنولیک

پرایمر اپوکسی

 پلی آمید آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی

 پلی آمین آنتی استاتیک

ماستیک اپوکسی پلی آمین

SABA �FAF3210

SABA�P3110

SABA� FF3410

SABA�FF3210

SABA�FIF3210

SABA��XF3210

SABA�L3100



Polyurethane�Paintsگروه رن گهاي پلی یورتان 

کاربري

رنگ رویه پل ییورتان براق

رنگ رویه پل ییورتان نیمه براق

SABA�T4110-G

رنگ رویه پل ییورتان مات

36

SABA�T4110-S

SABA�T4110-M

کد فنینام محصول



گروه رن گهاي آلکیدي Alkyd�Paints

کاربريکد فنینام محصول

آستر آلکیدي اکسید آهن
C1C2 ،C3

آستر آلکیدي زینک فسفات

SABA�P1106

SABA�P1101
C2C3C4

آستر آلکیدي زینک کرومات
C3C4

SABA�T1110رنگ رویه آلکیدي

و

37

SABA�P1102



سایر محصوالت

38

SABA�P8102 واش پـــرایـمر وینــــیـلی

SABA�T1300 رنگ آلکید مالمین کور هاي

SABA�LF3200الك اپوکسی پل یآمین شفاف

SABA�L4100الك شفاف پلی یورتان



P R O T E C T I V E� C O A T I N G S

Your�Trusted�Partner
39





t.me/sabashimiariaco

SabaShimiArya

Saba Shimi Arya

Sabashimiarya



Epoxy�coal�tar�polyamide
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