
برگ مشخصات فني 
 

نوع جنس : آستري زينك ريچ يك جزئي ـ حفاظ كاتديك 
 ONE PACK ZINCRICH PRIMER

 ZZ 1295
 

خواص : 
آستري زينك ريچ يك جزئي به منظور حفاظت كاتديك انواع سازه هاي فوالدي توليد مي شود. 

ــرف مـي شـود. ايـن آسـتر  همچنين در خط توليد سازه هاي فوالدي قبل و يا بعد از جوشكاري مص
كامالًَ هموژنيزه و بدون مواد آلوده كننده خارجي است و در طول انبارداري هيچگونه ته نشيني و يــا 
ــهم ديگـر آن يـك جزئـي بـودن  ازدياد ويسكوزيته نداشته و ايجاد گاز نمي نمايد. از جمله خواص م

سيستم آستري  ZZ 1295  مي باشد كه موجب سهولت مصرف آن مي گردد. 
 

طوسي ١- فام 
PA.S 0.25 ٢- ويسكوزيته  

GR/CM3  2.3 ٣- وزن مخصوص  

76.53 ٤- درصد وزني مواد غير فرار 

42 ٥- درصد حجمي مواد غير فرار

دارد ٦- سازگاري با روغن كشش 
حداكثر١٥ دقيقه در دماي ٢٠ درجه سانتيگراد ٧- زمان خشك شدن 

٢±٤ درجه سانتيگراد ٨- نقطه اشتعال  
خوب ٩- چسبندگي  

١٠- مقاومت برودتي 
در دماي ٤٠- درجه سانتيگراد بمدت ٢٤ ساعت بدون تغيير در 

سطح فيلم خشك 

١١- تست رطوبت 
حداقل ٦٠٠ ساعت در رطوبت  RH=95% و دماي ٥٠ درجه 

سانتيگراد 
٦٠٠ تا ٧٠٠ ساعت ١٢- تست سالت اسپري 

٨٠ ميكرون ١٣- ضخامت فيلم خشك 



١٤- جوشكاري 
پس از جوشكاري مناطق جوشكاري شده با فلز روي مذاب آغشته  

گردد. 
داراي مقاومت        LB-1100-60 ١٥- قابليت جوشكاري 

١٦- روش كاربرد  

در صورت مصرف با قلم مو با ١٠% حجمي تينر مخلوط شود و در 
صورت مصرف ايرلس با ٣٠% حجمي تينر مخلوط و با ضخامت 
٨٠ ميكرون اجرا شود ضخامت باالي ١٠٠ ميكرون ممكن است 

باعث ترك خوردگي در سطح رنگ گردد. 
١٧- تينر رقيق كننده و 

ZL 1000 شستشو 

 VOC ٤٣٠ گرم در يك ليتر ١٨- مقدار آلودگي فرار

١٩- آماده سازي سطح 

در موارد استفاده از  ZZ 1295 به عنوان آستري ضد خوردگي 
سطح فوالد بايد عاري از روغن و چربي و گرد و غبار باشد و    

چربي زدائي معموالًَ توسط مواد پاك كننده مناسب همواره با آب 
تحت فشار انجام مي گردد. همچنين روش سند بالست بسيار 

خوب مي باشد. 
طبق سفارش ٢٠- بسته بندي 

٣٠٠-٢٥٠ گرم در متر مربع ٢١- ميزان پوشش 

٢٢- نحوه انبارداري 
در دماي كمتر از ٢٥ درجه سانتيگراد در هواي خشك بدون 

رطوبت دور از تابش مستقيم خورشيد به مدت حداكثر ٦ ماه 
 


