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 این پوشش مناسب سطوح فلزي بدون زنگ آهن نمی باشد. 

دماي مناسب براي اعمال5 تا 35درجه سانتی گراد می باشد.

مقاومت حرارتی این پوشش حداکثر 200 درجه سانتی گراد می باشد.

این پوشش براي سطوح داخلی لوله ها و تانکر ها آب مناسب نم یباشد. 

توجه :

روش و میزان مصرف :

براي اعمال ژیکایرون نیازي به آماده سازي و زیرسازي سطوح

نیست، فقط کافی است که تاولها و قطعات سست و لق توسط

فرچه سیمی یا کاردك از سطح زدوده شوند.

ژیکایرون را به وسیله برس و یا غلتک در دو لایه با فاصله

زمانی 20 الی40 دقیقه بر روي سطح اعمال کنید.

میزان مصرف حدود 100 گرم /مترمربع می باشد.

قبل از مصرف محلول را خوب هم بزنید.       

نتیجهنتایج آزمایشاستانداردنوع آزمایش

وزن مخصوص

درصد جامد

اندازه دانه بندي

زمان خشک شدن اولیه

زمان خشک شدن نهایی

مقاومت در تماس با آب

مقاومت در تماس با آب نمک

انعطاف پذیري

مقاومت در مقابل ضربه

2 ساعت

4 ساعت

30 روز بدون تغییر

30 روز بدون تغییر

 1/2 2gr/cm

%55-60

μ<− 70

<−

<− ساعت 4

ساعت24

7 روز بدون تغییر

10 روز بدون تغییر

<− 2 mm

<−30cm

μ<− 70

<− 2 mm

<−30cm

نتایج آزمایشگاهی
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 موارد مصرف مزایا :

اجرا راحت و آسان 

بسیار با صرفه و اقتصادي

کاهش هزینه و زمان اجر ا

پایه آب و دوستدار محیط زیس ت

بدون نیاز به تخصص و آموزش جهت اجرا

حذف مراحل سمباده کاري و سند پالس ت

 تبدیل زنگ به یک سطح مقاوم ضد زنگ و ضد آ ب

 نفوذ به عمق خوردگی و پایان دادن به روند خوردگی

تاسیسات دریایی 

بدنه کشتی ها و شناورهاي دریای ی

سقف هاي گالوانیزه در شمال و جنو ب

وسائل حمل و نقل ، تریلرها ،لوازم کشاورز ي

سازه هاي فلزي صنایع نفت، گاز و پتروشیم ی

جلوگیري از خوردگی خطوط انتقال و خطوط توزی ع

ماشین آالت و دستگاههاي نصب شده در فضاي آزا د

حذف خوردگی آبگرمکن ، شوفاژ و کولرهاي آبی و گازي

جلوگیري از خوردگی آهن آالت ، شیر آالت و تانکرهاي آ ب

ژیکایرون

زنگ زدن سطوح آهنی موجب کاهش عمر تجهیزات، تاسیسات

و وسـائل سـاخته شـده با آهن می گردد. این پدیده در مناطق 

مرطوب و حاشی ههاي کنار دریا تشــــــدید م یشود. ژیکایرون 

پوششـــی بر پایه فناوري نانو است که بر روي سطوح زنگ زده 

اعمال شـده و تولید کمپلکس پایداري م یکند که به سـطح فلز 

چســبیده و پوشش محافظی در برابر رطوبت و خوردگی مجدد 

بوجود می آورد. این محصـول باعث مقاومت چند برابري فلز در 

مقابل خوردگی شده و اقتصــــاد يترین و راح تترین راه براي 

محافظت و بازیابی سطوح فلزي زن گزده م یباشد. پس از اعمال

ژیکایرون بر روي سطوح زن گزده م یتوان آنها را با رنگهاي پایه 

سیمانی ژیکافام و یا رنگ روغن و اپوکســـی رنگ آمیزي نمود 

براي اعمال ژیکایرون نیازي به انجام کارهاي وق تگیر و پرهزینه

سندپالست و سمباد هزنی سطوح زنگ زده نبوده و به این خاطر

هزینه و زمان اجرا به طور قابل مالحظ هاي کاهش م ییابد .

حالت فیزیکی

مشخصات فنی :

پوشش

شرایط نگهداري

مایع قهو هاي رنگ

خشک شدن اولیه

مدت زمان انبارداري

بسته بندي

انبار سرپوشیده

خشک شدن نهایی

30 دقیقه

24 ساعت

10 متر مربع/ کیلو

ظروف پلاستیکی 0/25 و 1 و 5کیلویی

یک سال و پس از آن با آزمایش


