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TWO PACK   CERAMIC EPOXY NOVOLAC  SOLVENT  FREE  PAINT 

 EP4-200-M501

معرفی  محصول:

اصوال    پلوی مموی    نوووالک و اوانرنر  پوششی از نوع اپوکسی   EP4-200-M501با کد   فاقد حالل  نووالکاپوکسی  سرامیک پوشش

ساخته شده طراحی و   NORSOK M501    ،IGS-M-TP-027   ،BS EN10289  اای رو جزیی است که بر اساس استاندانر شده

بسویان مناسوم موی     سطو  رن معرض خونرگی شدید و یا رن معرض موار شویییایی  خطوط لوله زیرزمینی و  است و برای پوشش رای

و پوشش اای مایع شامل پلوی اوناواو و انوواع     FBEپورنی از جیله  کامل با پوشش اای اپوکسیو ایخوانی ابقت ای  پوشش مطباشد. 

مقاوموت رن برابور   ، زماو خشک شودو سوریع   مقاومت شیییایی عالی ، ، و بت   به سطح فلز عالی چسبندگیاپوکسی اای مایع نا رانر. 

برای محافظوت مخوازو ن وت ، مب شوون و      ایچنی  ای  پوشش می باشد نز باگیهای ژاز وی  نطوبت خاک و سایر عوامل مخرب محیطی

اوای   قابلیت اجرا با رسوتااه  ،  رنجه سانتی گرار است. 130رانای مقاومت رمایی اا ای  پوشش  انواع موار شیییایی قابل است اره است.

اجورا بوا    قلم مو  و غلطک نا رانر. نوع رستااه ایرلس باید با اایید شرکت سازنده پوشوش باشود.    -ایرلس اک جزئی   – روجزئی  ایرلس

و یوا بورای سوطو  بوا سوطح مقطوع        قلم مو وغلطک برای سطوحی که صعم العبون بوره و امکاو اامی  اجهیزات اجرا رن محل نیسوت ، 

 اوصیه می گررر کوچک ایچوو سر جوش اا 

 ی  پوشش موانر زیر می باشد.از جیله خصوصیات بانز ا

مقاومت الکتریکی باال -5

مقاومت رن برابر جدایش کاادی  -6

مقاومت رن برابر انش خاک عالی -7

رنجه سانتیارار 130مقاومت حرانای اا رمای   -8

مقاومت شیییایی عالی – 9

اجرای مساو -1

سازگان با سیستم ح اظت کاادی -2

چسبندگی عالی به سطح  -3

مقاومت عالی  رن برابر نطوبت  -4

نحوه نگهداری کوتاه مدت  رنگ : 

رن زماو مصرف ، ظروف ننگ و اانرنر باید خنک باشند. رن محیط مسقف خنک ، ارجیحوا رنوو کوانکس کوولر ران نزریوک محول کوان       

 ناهدانی شوند.

 نحوه نگهداری طوالنی مدت رنگ :

 شرایط ناهدانی از ظروف ننگ و اانرنر برای طوالنی مدت به شر  زیر است.

ناهدانی رن انبان و بر نوی پالت چوبی  ، و رون از اابش مستقیم نون خونشید -1

رنجه سانتی گرار  35اا  5رمای ناهدانی بی   -2

عدم ناهدانی رن محیط مرطوب -3

:شرایط محیطی مناسب برای  اعمال پوشش 

رنجه سانتی گرار 55اا   15 رمای محیط از-

رنجه سانتی گرار 65اا   15رمای سطح  از -

% 80رنجه باالی نقطه شبنم اا حداکثر  3نطوبت  -
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Components:( A + B )  :مشخصات فنی پوشش 

  Specific Gravity (d) 1.32 ± 0.05     Kg/ lit at 25ºC  ASTM – D1475 
 Volume Solids (vs) 98.66 ± 1     %        ASTM – D2697 
  Solid by Weight 99 ± 1     %        ASTM – D2369 
  Pot Life 30 – 40     Minutes at 25ºC 
  Fully Cured( chemical resistant) 7     Days at 25ºC 
  Theoretical Spreading Rate 1.34 /    Kg /m2   D.F.T  1000 microns 
  Mixing Ratio 2.5 : 1     Parts by weight 
  Mixing Ratio 2 : 1     Parts by Volume 
  Colors Grey 
  Electrical Inspection (Holiday Test) Ok   IPS-M –TP -027 
  Water Absorption after 24 hr Ok  NORSOK M 501 
  Adhesion - Pull - Off  before salt spray >1500 psi    NORSOK M 501 
  Adhesion  Pull - Off   after salt spray >1500 psi    NORSOK M501 
  Dielectric Strength 4.01 
  Break Down Voltage 18.15    KV/mm 
  Dissipation Factor @ 50 Hz 5.7 * 10 -2 

  Seawater  Immersion after 1800 hr Ok    NORSOK M501 
  Salt spray after 1800 hr Ok    NORSOK M501 
  Chemical Resistance , 1000hr, 10% H2SO4 Ok    NORSOK M501 
  Chemical Resistance , 1000hr, 30% NaCl OK    NORSOK M501   
 Chemical Resistance , 1000hr, 30% NaOH Ok    NORSOK M501   
 Chemical Resistance , 1000hr, Diesel Fuel Ok  NORSOK M501  
  Adhesion test (PULL-OFF), at 130 ºC >1960     Psi 
  Adhesion test  resistance to removal @ 130ºC ,  ≤ 1     Rating 

  Hardness Shore D 87.5   IPS-M-TP-027 

  Impact resistance at 23 ºC 20 J   IPS-M-TP-027 

  Impact resistance at 0 ºC 5 J   IPS-M-TP-027 

  Adhesion test (PULL OFF ) at 23 ºC >20Mpa I IPS-M-TP-027 

  Cathodic disbanding at 23 ºC , 28 days 2 mm   IPS-M-TP-027 

  Cathodic disbanding at 95 ºC , 2 days 0.5 mm   IPS-M-TP-027 

  Indentation Resistance at 23 ºC , 10 N/mm2 0 µm   IPS-M-TP-027 

  Indentation Resistance at 95 ºC , 10 N/mm2 0 µm   IPS-M-TP-027 

  Specific electrical insulation resistance after 100 days, 23 ºC 1.9 х10 8 Ώ.m 2 

RS 100/ RS 70 ≥ 0.97 
  IPS-M-TP-027 

  Specific electrical insulation resistance after 30 days, 95 ºC 6  х10 4  Ώ.m 2   IPS-M-TP-027 

  Thermal ageing 100 days/ 95 ºC 
>20Mpa
Rating 1
Flexibility : OK

  IPS-M-TP-027 

  Hot water immersion 30 days/ 95 ºC 
15.75 Mpa 
Rating 1 
Flexibility : OK 

  IPS-M-TP-027 
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 آماده سازی سطح :  

:آماده سازی سطوح آهنی  

، قبل از شروع سند بالست ملورگی چربی نوی سطح نا با شوینده اای مناسم بررانید. نیک موجور نیاییدسطح زیر کان نا سند بالست 

مماره سوازی سوطح    اسپری مب با فشان زیار بر نوی سطح بررانید. سپس اقدام به سند بالست نیایید، بر نوی سطح نا نیز با است اره از 

فشوان  پس از  اجرای سند بالست ، ملورگی اای باقییانده حاصل از  گرر و غبان نا  با است اره از . اوصیه می گررر.    ½ Sa2حداقل 

می باشد.  است  S/cmµ08معارل   که 2mmg/ 80مجاز نوی سطح حداکثر یوو کلرید میزاو   از نوی  سطح بررانید. بار

سطوح بتنی:برای  سازی سطح  آماده   

الیه اوای  نوی سطح نا با است اره از شوینده مناسم و سپس با اسپری مب با فشان زیار از نوی سطح بررانید ملورگی اای موچور برا ابتد

قبل از اجورا پوشوش موونر    بررانید. Acid etchو یا نوش سست و لرزاو بت  نا با است اره از سند بالست یا ریار نوش اای مکانیکی 

سطح نا پوشش راید.  PRX-800با است اره از سیلرنظر 

  FBEآماده سازی محل همپوشانی با پوشش       1-1

 SWEEP BLASTمی بایست سطحی که باید  ایپوشانی شور  ابتدا   FBEبه منظون پوشش رای محل االقی پوشش مایع اپوکسی با  سطح  1-2

شور اا اندکی زبر شور  سپس گرر و غبان حاصله با رمنده و یا به نوش رستی زروره شور و نهایتا ایزمواو بوا سوطح سورجوش ننوگ ممیوزی       

نیایید.

 : پوشش   اعمال – 1   

اعیال نیور (پلونال ایرلس رو جزیی) و رستااه اک جزییرستااه ایرلس  ،   نوش رستی سه پوشش نا می اواو به ای  

 : ) بر روی سرجوش و لوله  در مقاطع کوچک( به روش دستی پوشش اعمال :   1-1

: آماده سازی سطح 1-1-1

 . گوورر و غبووان) مموواره سووازی سووطح (  بخووش اعیووال پوشووش ، اقوودام بووه سندبالسووت سووطح سوورجوش بنیاییوود  1ابتوودا مطووابد بنوود 

 ممیزی به نوش زیر بنیایید.نا با فشان بار از نوی سطح بررانید. سپس اقدام به ننگ حاصله 

پوششدستی  : اعمال  1-1-2

و فوام   محتویات یک  ظرف اانرنر نا به یک ظورف ننوگ افوافه نیاییود رقوت شوور  اوانرنر کوامال اخلیوه شوور  . فوام ننوگ طوسوی              

ه رو بو   اانرنر س ید اسوت اخوتالط نا اوا زموانی اراموه رایود کوه نگوه اوای سو ید و طوسوی مشوااده نشوور .اخوتالط نا موی اوواو                 

نا اوا   ننوگ    نوش رستی و یوا بوا اسوت اره از  ایوزو بوا اووای فشورره انجوام  رار. سوپس بوه نوش رسوتی بوا اسوت اره از قلوم موو ،                

سووطح  یاییوود . بووه منظووون اجوورا بووا قلووم مووو ابتوودا ننووگ نا بووا فووخامت نووازک  بوور نویفووخامت مووونر نظوور  و رن یووک الیووه اعیووال ن

سوطح   اعیال نیایید اا ایه خلول فورس سوطح سندبالسوت شوده مغشوته بوه ننوگ شوور. سوپس موابقی ننوگ نا بوا قلوم موو بور نوی                 

حرکوات نفوت و برگشوت ، ایو      اجرا نیایید اوجوه نیاییود قلوم موو نا چنودی  بوان نوی سوطح ننوگ شوده حرکوت رایود بوه صوونت              

 24مفتوواب  اووابش و رن برابوور سووانتی گوورار رنجووه  15رن رمووای  اموور موجووم یکنووواختی فووخامت ننووگ اعیووال شووده مووی گووررر.  

مووی اووواو  سوواعت 1پووس از گتشووت و رن معوورض اووابش مفتوواب  رنجووه سووانتی گوورار  40سوواعت پووس از اعیووال پوشووش و رن رمووای 

Back fill .رن سایر رما اای محیط  رن جدول زماو خشک شدو قید شده است. زماو خشک شدو پوششنیور
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:تک جزیی اعمال پوشش با دستگاه ایرلس:   1-3

ابتوودا  از سووالمت کیپرسووون اوووا ، رسووتااه ایوورلس ، ایووزو ننووگ ، رمووای مناسووم ننووگ اووای موجوووری رن محوول کووان مطیوو   - 

شوید.

 کافی سوخت راشته باشد اا رن حی  عیلیات اجرای پوشش  خاموش نشور  .کنترل نیایید کیپرسون اوا به اندازه  -  

 برای اطییناو از سالم بورو رستااه ایرلس با است اره از اینر شستشو رستااه  نا  یک بان ناه اندازی کنید اا از سالمت  -

رستااه مطی   شوید .  پس از اطییناو از مماره بورو سطح و سالمت رستااه اقدام به مخلوط نیورو رو جزء بنیایید .  -

رن موواه اووای گوورم سووال ، بهتووری  زموواو بوورای اعیووال پوشووش ، شووروع پاشووش ننووگ از ابتوودای نوز و اسووت اره از اوووای خنووک      -

است . صبحااه 

:با دستگاه ایرلس تک جزییبرای اجرا تجهیزات مورد نیاز 

CFM900  کیپرسون بار -1

نوع ایرلس  با ایاانای کانخانه سازنده پوشش باشد –رستااه ایرلس  -2

برای خنک ناه راشت  ننگ رن محیط اای گرم رنجه سانتی گرار 25اا  15رمای به منظون اامی   ماشی  یخچال ران   -3

چارن برزنتی -4

رنیل باری -5

ننگ  پره ای ام زو   -6

سانت 30   طول فنر   -کانرک بلند فنری -7

اینچ 3و  2  قلم مو -8

سانت  10 و   20غلطک به طول  -9
DORSOL S303اینر شستشو  با کد  -10

آماده سازی سطح 1-2-1

باشوود اووا از اکسیداسوویوو سووطح   Dew pointرنجووه  سووانتی گوورار بوواالار از   3ابتوودا اوجووه نیاییوود کووه رمووای سووطح حووداقل   =

جلوگیری شور.

پیش از مماره سازی سطح ، سطو  جوشکانی شده و ایز نا صاف و ایوان نیایید. =

باشد.   ½ SA 2با رنجه اییزی   Abrasive Blastingمماره سازی سطح از نوع  -

میکروو مناسم است 90اا  50 زبری -

سطح نا از لحاظ میزاو نیک و نوغ  موجور بر نوی سطح برنسی نیایید -

ننگ ، گرر و غبان موجور بر نوی سطح لوله نا با است اره رمنده قوی بررانید.قبل از اعیال  -

:  حداکثر فاصله زمانی بی   سند بالست سطخ لوله و اعیال پوشش  با اوجه به نطوبت محیط به شر  زیر است

ساعت 10:  %40نطوبت اا  -1

ساعت 4:  % 60اا  40نطوبت  بی   -2

ساعت 1:  % 80اا  60نطوبت بی   -3
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آماده سازی دستگاه ایرلس :  -2-2-  1

به باال است اره نیور. 70به  1 اک جزییبه منظون اجرا می اواو از رستااه ایرلس  

 به نکات زیر اوجه شور. اک جزییرستااه ایرلس  اناام است اره از 

یکنواخت و اایایز شده پاشش نیاید.برخونرانی از اواو و فشان مناسم به گونه ای که ننگ نا به صونت پرره ای -

بان باشد. 720شلنگ رستااه ایرلس رانای اواو احیل فشان حداقل -

اشکیل می شور که به منظون افزایش فشان ننگ خروجی است. 4/1و  8/3شلنگ از رو بخش -

متر طول رانر 2اینچ   4/1بخش با قطر -

 .استشرایط طول لوله متغیر   متری است ولی  بسته به 25اینچ معیوال  8/3بخش با قطر -

از قران گرفت  رستااه ایرلس رن زیر اابش مستقیم نون خونشید اجتناب نیایید برای ای  منظون رسوتااه نا زیور چوارن برزنتوی قوران      -

راید.

نیایید. خارجرنوو رستااه ایر لس نا فیلتر   2به رلیل وجور ذنات رن رنوو ننگ الزم است -

نا نشاو موی رانود    Fan sizeاست اره شور..ای  شیانه اا طول خط پاشش یا    0.023اا 0.019  از نازل اای با شیانه ایپ   -

رو عدر سیت ناست نشاو رانده سایز راانه نازل است ار چه عدر باالاری باشد میزاو ننگ خروجوی    319شیانه  TIPبه عبانای 

سانتی متری از سطح  30( نشاو رانده طول خط پاشش است رن صونای که نازل از فاصله 3از نازل بیشتر است و عدر  سیت چپ )

(است اینچ 6اینچ ) یا  3برابر  2قران گیرر طول خط پاشش 

است اره از یک قیف به جای ساکش  ااثیر قابل مالحظه ای رن پرت موار مصرفی رانر. -

قبل از شروع پاشش ، رستااه نا از لحاظ صحت عیلکرر برنسی نیایید برای ای  منظون می اواو اینر اسپری نیور.   -

گاو شده  و اجرا پوشش مختل میاررر. رقت شور اناام کان با رستااه ذنات خانجی وانر ننگ نشور .باعث گرفتای سر  -

بان مناسم است 4اا  3فشان بار ونوری   -  

بان باشد. 280اا  210فشان پشت نازل   -

 قبل از مخلوط کررو رو جزء ، رستااه ایرلس نا اماره کنید ، سپس اقدام به مخلوط کررو رو جزء  بنیایید   - 

.مصرف نیی باشد و قابل رن غیر ای  صونت ننگ مخلوط شده با اانرنر  ژل شده اسپری کنید.واانرنر مخلوط شده نا   بالفاصله ننگ 

آماده سازی رنگ برای اعمال :- 1-2-3

ار چه رمای اولیه ننگ و اانرنر رنوو قوطی سررار باشد پس از مخلوط کررو ننگ و اانرنر  مخلوط ریرار  به زماو ژل اایم نسویده  

 بیشتری برای اعیال ننگ رانر.و مصرف کننده زماو  

 نحوه اختالط دو جزء:

کیلوووگرم بسووته بنوودی شووده   430/3کیلوووگرم و اووانرنر رنوو گووال  بووه وزو   570/8جووزء اصوولی ) ننووگ ( رنوو حلووم بووا وزو  

ننوگ اصولی رانای فوام طوسوی و اوانرنر      وزو و نووع بسوته بنودی بور اسواس رنخواسوت مصورف کننوده قابول اغییور اسوت .           است. 

 یک گال  اانرنر به یک حلم ننگ افافه می شور.اناام اجرا . فام س ید است رانای
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 :  اجرایی نکته

ظورف اوانرنر نا بوا اسوت اره  از کوانرک فنوری کوامال اخلیوه  اناام اسوت اره،  اوانرنر نا بوه طوون کامول بوه ننوگ افوافه نیاییود         

مخلووط نا بوه اوم بزنیود اوا کوامال یکنواخوت گوررر مودت زمواو مناسومبوا اسوت اره از  ایوزو متصول بوه  رنیول بواری         نیایید .

اوجوه راشوته باشوید کنوانه اوای ظوروف اوم کوامال بوه اوم زره شوور . بورای رقیقوه اسوت.   2حوداقل   برای مخلوط کررو روجوزء 

 ایوو  منظووون ایووزو نا رنوو حلووم ننووگ رن جهووت اووای مختلووف بچرخانیوود اووا از مخلوووط شوودو ننووگ موجووور رن کنووانه اووای   

ظرف مطی   شوید.

هادی:نحالل پیش

می باشد. DORSOLS303 با کد  اپوکسی  حالل پیشنهاری برای شستشو ایرلس ، اینر

اعمال رنگ : : 1-2-5

 ابتدا  از سالمت کیپرسون بار، رستااه ایرلس ، میکسر ننگ ، سرر بورو ننگ اای موجوری رن محل کان مطی   شوید.

 به اندازه کافی سوخت راشته باشد اا رن حی  عیلیات اجرا پوشش  خاموش نشور  .کنترل نیایید کیپرسون بار 
بوورای اطیینوواو از سووالم بووورو رسووتااه ایوورلس بووا اسووت اره از اینوور شستشووو رسووتااه  نا  یووک بووان ناه انوودازی کنیوود اووا از سووالمت رسووتااه  

 به مخلوط نیورو رو جزء بنیایید . پس از اطییناو از مماره بورو سطح و سالمت رستااه اقدام    شوید مطی

اسووت اره از اوووای خنووک  رن موواه اووای گوورم سووال ، بهتووری  زموواو بوورای اعیووال پوشووش ، شووروع پاشووش ننووگ از ابتوودای نوز و  

 صبحااه است.

 نحوه پاشش به شرح ذیل است :      

بالفاصووله پووس از اخووتالط رو جووزء ننووگ و اووانرنر ، مخلوووط نا رنوو قیووف ساکشوو  ایوورلس بریزیوود بووا انظوویم فشووان بووار ونوری   

بورای رسوتیابی بوه پوشوش بوا کی یوت ظوااری مطلووب پیشونهار اقودام بوه ننوگ ممیوزی بنیاییود .      بوان   5یوا   4  رستااه  بر نوی

جهوت گواو  رسوتااه پاشوش ایووانه عیوور بور سوطح باشود و حرکوت باشود.  ثابوت  اکید مو است که فاصله رست از سوطح لولوه   

میکوروو موی    800بورای بوه رسوت  مونرو فوخامت       ) موچ رسوت بایود ثابوت باشود(      صوونت پوتیرر    رست از محل مننو  و کتوف  

میکووروو ابتوودایی  400میکرونووی بووه فووخامت مووونر نظوور نسووید. پووس از اجوورای پاشووش    400بووان پاشووش فووخامت  2اووواو رن 

نسویده باشود.) بوه عبووانای       Touch Dryهتوری  زمواو بورای اجورای پاشوش روم زموانی اسوت کوه پوشوش اعیوال شوده بوه             ب

سطح ننگ اندکی خشک شوده  بوه نحووی کوه بوا فشوان مالیوم اناشوت بور نوی سوطح ، ننوگ   چسوبنده نیسوت ولوی نورم بوورو

باشوود و سووطح ننووگ از حوود خشووک شوودو  گتشووته  touch dryسووطح زیووری  کووامال احسوواس شووور( رن صووونای کووه  زموواو   

گتشته باشد . سطح، باید به نوش سوند بالسوت انودکی زبور شوور اوا چسوبندگی بوی  الیوه اوا اوامی  گوررر. پوس از سندبالسوت

نیاز می اواو اینر شویی نیز  نیور.گرر و غبان حاصله نا با است اره از رمنده قوی از سطح زروره شور . رن صونت 
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اوصیه اکید می گررر، اجرای پوشش رن مقطع مونر نظر اا نسیدو به فخامت مطلوب  به صونت پیوسته انجام شور .

 شره اا نا ایسطح نیور.یا برس رستی ،  نصونایکه رن ننگ اعیال شده شره مشااده شد می اواو با غلطک ر

 بشویید.  ، اپوکسیبا اینر شستشو ، پس از است اره  بالفاصله غلطک اا نا 

بوه سوطح ننوگ اور چسوبید بهتوری  ناه بورای برراشوت  منهوا ، رن مرحلوه بوی  اجورا اوا جسم خوانجی رن صونای که رن حی  پاشش 

جسوم خوانجی   موی  سویم وانر نشوور بوه منا   ممناسوم  بوه نحووی کوه بوه سوطح       کوانرک  که بوا اسوت اره از یوک     ارایم   بدی   است 

ننووگ ،  سووطح رسووتکانی شووده  پوشووش راره مووی شووور و عیووم برطوورف    اجوورای الیووه بعوودی  بووا چسووبیده بووه سووطح نا برراشووت. 

مخووزو یووا لولووه مووونر نظوور نا رن سوورویس  مووی اووواو   80 اووا  75 بووه  ShoreDپووس از اعیووال ننووگ بووا نسوویدو سووختی   میاووررر

 قران رار.

زماو نسیدو بوه ایو  سوختی کوامال متناسوم بوا رموای اووا اسوت. رن جودول زیور زمواو خشوک شودو سوطحی و کامول رن رمااوای

چووو نوون خونشوید و بوار رن     مزمایشااای ذکر شوده اسوت قابول ذکور اسوت اثورات مربووط بوه شورایط جووی ای            رن شرایط   مختلف

 شدو ریده نشده است. زماو خشک 

 شش ها:  سازگاری با دیگر پو   

 1111و  1311رن صونای کوه بور نوی سوطح زیور کوان ، عیلیوات ارمییوی بوا چسوم اپوکسوی از نووع بلزونوا بوه شویانه گریود اوای                  

و  . موی بایسوت سوطح نوی چسوم     اوا وجوور راشوته باشود      overlapو یوا پوشوش ریاوری نوی سوطح رن محول       باشود  انجام شوده  

و  سووپس اقوودام بووه ننووگ شووور شووور اووا زبووری الزم بوورای ایجووار چسووبندگی حاصوول  Sweep blast سووطح نوی  یووا ننووگ موجووور

امیزی نیور.

 جدول زمان خشک شدن 

 ی محیطدما

) درجه سانتی گراد(

Tack FreeCuring Time

Shore Dزمان )ساعت(
زمااااااااان 

)ساعت(
Shore D

155552725

7213:255825

75155825

:2155525

55:25دقیقه 5:2:

55182دقیقه 0272

جدول فوق رن شرایط مزمایشااای است .و اثرات بار و مفتاب لحاظ نارریده است. 
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 یط زیر اقدام به رنگ پاشی ننمایید:شرادر   

شبنم است. رنجه باالی نقطه 3اناامی که رمای سطح فلز کیتر از  -الف     

است %80نطوبت نسبی محیط بیشتر از اناامی که  -ب  

 از اینر برای نقید کررو ننگ است اره ننیایید.  -س  

:با زمان ژل تایم ی رنگ ارتباط دما 

 اوصیه می شور از منجایی که افزایش رمای ننگ  باعث کااش زماو ژل اایم و قدنت مانون پاشش کان می شور بنابرای  اکیدا 

ناهدانی شوند .با راشت  رمای اولیه ننگ و اانرنر حدور  و یا محیط خنک  و اانرنر رنوو ماشی  یخچال ران   ننگ  ظروف    

رنجه سانتی گرار می اواو زماو ژ ل اایم نا به نحو کانامدی افزایش رار. 15اا  10 

 ژل اایم نشاو راره شده است.رن جدول زیر اناباط رمای ننگ با زماو  

جدول زمان ژل تایم   

 دمای رنگ

 ) درجه سانتی گراد(

زمان ژل تایم

) ساعت(

201:40

251

رقیقه 3045

رقیقه 4030

اوای ابری نتای  جدول فوق رن شرایط ازمایشااای اهیه شده است و عوامل ریاری ایچوو رن معرض نون افتاب بورو یا شرایط اوجه :              

 و  ریار شرایط اقلییی رن ای  پانامتر ااثیر گزان استند. 

نکات اجرایی :
 اوصیه می شور.  الیه نهاییبر نوی خطوط لوله ای که رن معرض اابش مفتاب قران رانند اجرا یک الیه پلی اونااو به عنواو 

میکروو فیلم خشک رن مرحله ای کوه پوشوش اپوکسوی رن وفوعیت      100اا  80بدی  نحو که می اواو پوشش پلی اونااو نا با فخامت 

Touch dry  قران رانر اسپری نیور. رن صونای که پوشش زیری  به سختی نهایی نسیده باشد با زبر نیورو سطح زمینه چسبندگی

.یوربی  رو الیه نا ایجار و .سپس الیه نهایی پلی اونااو نا اجرا ن

 شرایط نگهداری پوشش اعمال شده در برابر نور آفتاب:

رن معرض نون مفتاب قران رار. رن طی ای  مودت میکو  اسوت اغییور فوام از طوسوی بوه سوبزپوشش اعیال شده نا حداکثر یک ماه میتواو  

 مشااده شور که فرایندی طبیعی است ولی برای زماو طوالنی ار ، الزم است سطح نا از مجاونت رن برابر نون مفتاب  محافظت نیایید.
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پلورال(اعمال پوشش با استفاده از دستگاه ایرلس دو جزیی )  -3-5

آماده سازی سطح برای اعمال  بر روی سرجوش :  -1
برنسی نیایید. اسپاار اای ناشی از جوشکانی نا با ISO 8504-2000قبل از سندبالست نیورو ، ابتدا سطح نا مطابد استاندانر   1- 1

میکرو زیینس بر  80اا میزاو نیک به زیر   بان بشویید 150چکش بررانید. نیک نوی سطح نا با است اره از واار جت با فشان حداقل  قلم 
سانتی متر برسد.سپس سطح نا سند بالست نیایید رن صونای که پس از سندبالست ایچناو نیک سطح باالست. شستشو نو ارامه 

راید.
باشد  Dew pointرنجه  سانتی گرار باالار از نقطه شبنم  3اوجه نیایید که رمای سطح ، حداقل   1-2

پیش از مماره سازی سطح ، سطو  جوشکانی شده و ایز نا صاف و ایوان نیایید.  1-3

باشد.   ½ SA 2با رنجه اییزی   Abrasive Blastingمماره سازی سطح از نوع   1-4

میکروو مناسم است 100اا  60 زبری 5 -1

معارل که  ppm 80نیک مجاز بر نوی سطح سطح نا از لحاظ میزاو نیک و نوغ  موجور بر نوی سطح برنسی نیایید میزاو   1-6

S/cmµ80   .است

.قبل از اعیال ننگ ، گرر و غبان موجور بر نوی سطح لوله نا با است اره رمنده قوی بررانید 7 -1

  FBEآماده سازی محل همپوشانی با پوشش  -2

می بایست سطحی که باید  ایپوشانی شور ایزماو با سطح   FBEبه منظون پوشش رای محل االقی پوشش مایع اپوکسی با  سطح 

میکروو حاصل شور  سپس گرر و غبان  100اا  75شده اا زبری  SWEEP BLASTشستشو راره شور سپس  1-1سرجوش مطابد بند 

.حاصله با رمنده و یا به نوش رستی زروره شور و نهایتا ایزماو با سطح سرجوش ننگ ممیزی نیایید

آماده سازی سطح برای لکه گیری  - 3
نا با وایر برس زبر  touch-upبان شستشو راید.سپس محل  150. ابتدا سطح نا  با واار جت با فشان حداقل touch-upبه منظون پوشش رای نقاط 

میکروو برسید . گرر و غبان حاصله نا با است اره از رمنده و یا به نوش رستی با برس  بررانید. سپس به نوش رستی با  100اا 75نیایید اا به زبری 

 قلم مو یا غلطک ، محل نا ننگ ممیزی نیایید.

اعمال پوشش با دستگاه ایرلس دو جزیی:  3-5-1

حجیی استند  اسوت اره   1به  2حجیی است . بنابرای  ازایرلس ویوا یا گراکو یا رستااه اای با مانک ریار که  با نسبت  1به  2ء نسبت حجیی رو جز

رنجه سانتی  40رنجه سانتی گرار و رمای اانرنر  60نیایید. به منظون اجرا پوشش می بایست با است اره از گرمک  رستااه ایرلس رمای ننگ نا به حدور 

بسته به قطر لوله و شرایط پاشش می اوواو از نوازل اوای مختلوف شوامل از       اینر به ننگ افافه نشور.ر برسانید  و سپس اقدام به ننگ ممیزی نیایید.. گرا

طوی یوک    میکوروو  نا رن  1500بان  است اره نیور. رن ای  نوش پاشش می اواو فخامت اا  400اینچ و فشان بار پشت نازل حداقل      0.045- 0.021

پاشش بدوو ایچاونه شره به رست مونید .
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و تعمیرات دستورالعمل بازرسی

رن حی  اجرا و پس از اجرا انجام شور –برای اجرای با کی یت پوشش الزم است که بازنسی اای الزم قبل  

بازرسی های قبل از اجرا:  

نکووات ایینووی بووه منظووون اطیینوواو از کلیووه موووانر و خطوورات احتیووالی رن عیلیوواتبازریوود از محوول اجوورای پوشووش و کنتوورل   -1

اجرایی

کنترل اجهیزات از جیله کیپرسون و لوازم جانبی مو ، ریگ سند بالست و لوازم جانبی مو و سایر اجهیزات و لوازم کان. -2

راشووت  گووواای ااییدیووه از اولیوود کننووده –اطیینوواو از مهووانت گووروه اجرایووی و اجربووه منهووا رن اسووت اره از رسووتااه ننووگ پوواش    -3

الزامی است.  پوشش

کنتوورل  موووار مصوورفی و اطیینوواو از مناسووم بووورو موووار مصوورفی طبوود اطالعووات فنووی ایووراه و برچسووم اووای الصوواق شووده بوور -4

نوی ظروف.

:حین اجرا های  بازرسی            -5

 میکروو باشد. 90اا  50زبری سطح  مطابد استاندانر  –کنترل اماره سازی سطح :  سطح باید عانی از ارگونه ملورگی باشد  -

      کنتوورل فووخامت فوویلم اوور: بووا اسووت اره از شووانه مخصوووم کنتوورل فووخامت ، مقوودان فووخامت اعیووال شووده رن الیووه اول کنتوورل شووور -

و نحو ه پاشش نا احت کنترل رن اونر. شدهخور اا گروه پاشش ، متوجه عیلکرر اجرای 

بازرسی های پس از اجرا:

شور. پس از اعیال ننگ کنترل فخامت فیلم خشک با است اره از رستااه فخامت سن  انجام  کنترل فخامت فیلم خشک: -

اوا نسوبت بوه اورمیم     با اسوت اره از رسوتااه مناسوم نقواط االیودی مشوخو شوور و عالموت گوتانی شوور            انجام مزموو االیدی: -

مو اقدام شور .

 کیلو ولت 2/3میکروو  400لتاژ مناسم برای  و  

 کیلو ولت 4/6میکروو  800ولتاژ مناسم برای   

 کیلو ولت 8 میکروو  1000ولتاژ مناسم برای   

رایوود طبوود :  پووس از اطیینوواو از سووخت شوودو ، اسووت چسووبندگی نا انجووام    PULL OFFانجووام مزموووو چسووبندگی    -

 ماا پاسکال مونر اایید می باشد. 7باالی ( ،  BS EN 10289استاندانر )

اوا زبور شوور پوس از برراشوت  گورر و        ، سونباره بزنیود   60پس از انجام مزموو اای اخریبی،  نقواط اخریوم شوده نا ابتودا  بوا سونباره      

.  با است اره از قلم مو سطح سنباره شده  نا ارمیم نیایید حاصله ،  غبان 
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SAFTY DATA SHEET

TWO PACK   CERAMIC EPOXY NOVOLAC  SOLVENT  FREE  PAINT

1 – IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/ PREPARATION AND OF THE 

COMPANY/UNDERTAKING

PRODUCT INFORMATION

TRADE NAME:     EPOXY(PRIMER, INTERMEDIATE, TOP COAT ) 

EP4- 200-M501 

 COMPANY:    DARYA RANG ESFAHAN

Telephone:      0313-4424680
Fax:     0313-4448658

Use of the substance:   primer , intermediate and Topcoat 

2. COMPOSION/ INFORMATION ON INGREDIENT

chemical nature:

epoxy resin ( Bisphenol A, Epichlorohydrin,ceramic  novolak) and polyamine  resin, 
solvent: without solvent 

3. HAZARDS IDENTIFICATION
Toxic to aquatic organisms, may cause long – term adverse effects in the aquatic
environment.

Vapours may cause drowsiness and dizziness.
Vapours can form explosive mixtures with air.

4. FIRST AID MEASURES

GENERAL ADVICE

Take off contaminated clothing immediately.
INHALATION:

Remove to fresh air.
If feeling unwell seek medical advice.
SKIN CONTACT

Wash skin thoroughly with soap and water or use recognized skin cleaner.
Consult a doctor in the event of permanent skin irritation.

EYE CONTACT
Rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.



SAFTY DATA SHEET

TWO PACK   CERAMIC EPOXY NOVOLAC  SOLVENT  FREE  PAINT 

5- FIRE- FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media
Foam, water spray, CO2, dry powder

Specific hazards during fire fighting
May be released in case of fire: carbon monoxide, carbon dioxide, organic products of 

decomposition.
Under certain fire conditions, traces of other toxic products may occur

Cool closed containers exposed to fire with water spray.
Closed container may rupture if strongly heated.

Special protective equipment for fire- fighter

Have ready / water  respiratory protection equipment

6-ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions

Wear personal protective equipment
Do not breathe vapour or spray mist.

Ensure adequate ventilation.

Environmental precautions
Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

Methods for cleaning up
Take up mechanically or with an absorbent material.
Fill into marked, sealable container.

To be disposed of in compliance with existing regulations.

7-HANDELING AND STORAGE

Handling

Safe handling advice
Provide good ventilation or extraction.
Avoid contact with skin and eyes.

Do not breathe vapour or spray mist.

Advice on protection against fire and explosion
Take precautionary measures against static discharges.

Keep away from soures of ignition- No smoking.
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Storage

Requirements for storage areas and containers

Keep containers tightly closed in a cool, well- ventilated place.

8 – EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION'

component with workplace control parameters

-------

Engineering measures
Provide good ventilation or extraction.

Personal protective equipment

Respiratory protection

In case of dusts/vapours/aerosols being formed or if the limit values like TLV are 
exceeded.
Use respiratory equipment with suitable filter or wear a self contained respiratory 

apparatus.
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Hand protection

which supplies the  www.kcl.deThe following details refer to information provided by 
corresponding protective gloves.

Glove material     nitrile rubber
Material thickness    0.4 mm

Break through time  >480 min
Method    DIN EN 374

Eye protection

Safety glasses with side- shields

9- PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance
Form      liquid

Odour     of aromatics
Physical state  liquid

Safety data

PH     not determined

Flashpoint      140 °C
Boiling point     ca. 250°C

Vapour pressure    ----

Water solubility    not miscible

10- STABILITY AND REACTIVITY
Hazardous reactions   No dangerous reactions known.  

.

http://www.kcl.de/


لیست تاییدیه ها:

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -1

شرکت ملی گاز ایران -2

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب -3

وزارت صنعت ، معدن و تجارت -4



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















:آزمایشگاه های تایید کننده محصوللیست 

پژوهشگاه صنعت نفت -1

دریافت تاییدیه از آزمایشگاه مناطق نفت خیز جنوب -2

رامت –دریافت تاییدیه از موسسه تحقیقاتی امیر کبیر  -3

دریافت تاییدیه از پژوهشگاه نیرو -4

دریافت تاییدیه از پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا -5











:EP4-200-M501لیست آزمون های انجام شده بر روی محصول  

1-Hot  water immersion test (95⁰C)

2-Adhesion test (X-cut) after hot water immersion

3-Flexibility test after hot water immersion 

4-Adhesion test (pull off) after hot water soak

5-Thermal ageing (95⁰C)

6-Adhesion test (X-cut) after thermal ageing

7-Adhesion test (pull off) after thermal ageing

8-Flexibility  after thermal ageing

9-Thermal Ageing (130⁰C)

95⁰Cدر دمای  (CD)مقاومت در برابر جدایش کاتدی  -11

95⁰Cاومت الکتریکی ویژه در دمایتعیین مق -11

95⁰Cدر دمای  (Indentation)مقاومت در برابر نفوذ -12

 (Impact)مقاومت در برابر ضربه -13



⁰C 23در دمای  pull offچسبندگی به روش  -14

⁰C 130در دمای  pull offچسبندگی به روش  -15

⁰C 23در دمای  (Removal)چسبندگی به روش مقاومت در برابر جدایش  -16

⁰C 130در دمای (Removal)چسبندگی به روش مقاومت در برابر جدایش   -17

⁰C 23بعد از غوطه وری در آب در دمای   Pull offچسبندگی به روش -18

25⁰Cدر دمای   (CD)مقاومت در برابر جدایش کاتدی  -19

Thermal ageingقبل از تست  منفذ یابی -21

Thermal ageingبعد از تست  منفذ یابی -21

ظاهری و یکنواختیبررسی شکل  -22

Shore D سختی -23

(Salt spray)مقاومت در برابر مه پاش نمکی -24

قبل از تست مه پاش نمکی   Pull offچسبندگی -25

بعد از تست مه پاش نمکی   Pull offچسبندگی -26



ساعت 1811غوطه وری در آب دریا به مدت  -27

%11مقاومت شیمیایی در برابر محلول اسید سولفوریک  -28

Nacl 30%یایی در برابر محلول  مقاومت شیم -29

NaOH 30%مقاومت شیمیایی در برابر محلول  -31

 Diesel Fuelمقاومت شیمیایی در برابر -31

تعیین ضخامت فیلم خشک -32

33- Dissipation Factor @ 50 Hz

34- Break Down Voltage

35- Dielectric Strength
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 5از    5صفحه                                                   

 

 

 جهاد دانشگاهی علم و صنعت انجام شده است.  800kV/800kVAآزمون به وسیله يک دستگاه ترانسفورماتور 

 به صورت زير تحت آزمون قرار می گیرد.  1.25mmو ضخامت  150cmبه طول  لوله عايقی
  .اعمال می شودفلزی داخلی ولتاژ به لوله  روی يک صفحه فلزی زمین شده قرار می گیرد ولوله  انتهای

 محيطي آزمايشگاه شرايط

  =C 27.1 t°                                      :دما hPa         =P 851.4                         :فشارهوا

 -----                 ضريب تصحیح:                          =R%29.8                                       :رطوبت

 

 (Sمدت زمان اعمال ولتاژ ) (kVميزان ولتاژ اعمالي ) اتصال زمين به به اعمال ولتاژ كد نمونه

STH97058 فلزی لوله 
صفحه فلزی 

 --- 63 زير لوله عايق

 

 

 نتيجه

 شکست الکتريکی داخلی در نمونه رخ داد. 63kVبا افزايش ولتاژ, در ولتاژ 

 























































سوابق فروش 
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  EP4-200-M501نوواالک فروش پوشش اپوکسی سالونت فری سوابق 

 شرح پروژه
سایز 

 لوله
 ردیف شرکت پیمانکار تاریخ کارفرما

 - پوشش سقف کوره
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 

 ایران
1398 

سرمایه گذاری صنایع 

 شیمیایی ایران 
1 

 1398 ملی مهندسی و ساختمان نفت  FBEسرجوش لوله های 
بین المللی پیمانکاری عمومی 

 ایران 
2 

  FBEسرجوش لوله های 
نفت مرکزی منطقه ی شمال 

 غرب
 3 فنی و مهندسی ایران رضی  1398

 4 سکاف  1398 ملی مهندسی و ساختمان نفت  FBEسرجوش لوله های 

تعمیرات خطوط لوله ی  

 زیرزمینی 
 5 بانژ اقلیم  1398 مناطق نفت خیز جنوب 

 6 پتروشیمی اصفهان  1398 پتروشیمی اصفهان  مخازن مواد شیمیایی

درجه  70دمای سرویس لوله 

جهت پوشش دهی  –سانتی گراد 

 سرجوش

 اینچ 8

شرکت مهندسی و توسعه 

 نفت

 ) متن(

1397-

1398 
 7 گاز ایرانتوسعه آب و 

درجه  110دمای سرویس لوله 

جهت تعویض  –سانتی گراد 

 پوشش

 اینچ 8
بهره برداری نفت و گاز 

 مارون 
1398 

فنی تاسیساتی نرگس کارون 

 جنوب 
8 

 9 عملیات انتقال گاز 2منطقه  1397 شرکت انتقال گاز -- پوشش دهی ولو های زیرزمینی

درجه  100دمای سرویس لوله 

جهت پوشش دهی  –سانتی گراد 

 سرجوش

 اینچ 8

شرکت مهندسی و توسعه 

 نفت

 ) متن(

1397 
مهندسی و ساختمانی 

 جهانپارس
10 

 11 سازه نگار ویال 1396 پاالیش نفت اصفهان مخزن پوشش دهی مخازن بتنی

خرم  –کوهدشت 

دمای سرویس  سرجوش(  )آباد

 درجه سانتی گراد 85لوله 

 مهندسی و توسعه گاز ایران اینچ 36
تا  1396

 کنون
 12 سکاف

تحت  –فازی  3مخزن جداکننده 

 و دمای باال    فشار
 مخزن

بهره برداری نفت و گاز 

 زاگرس جنوبی
1396 

بهره برداری نفت و گاز 

 زاگرس جنوبی
13 

 14 معین زیست آریا 1396 مناطق نفت خیز جنوب مخزن مخزن آب شور

 –تاسیسات پتروشیمی اصفهان 

 ضد اسید
 15 پترو شیمی اصفهان 1396 پترو شیمی اصفهان تاسیسات

 تاسیسات تاسیسات ضد اسید
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 

 اصفهان
1395 

سرمایه گذاری صنایع 

 شیمیایی اصفهان
16 
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