
LIMIX-PlastiTherm 500برودتی-دستور العمل اجراي عایق حرارتی

-عایق حرارتیقبل از خشک شدن و نگرددآلود انجام در شرایط آب و هوایی نامطلوب مانند هواي بارانی، برفی و مهعایقکاري.1
.داشته باشدنوجود فوق نیز شرایط برودتی

.است عایقکاري انجام نشود% 60تر ازباالمحیطرطوبت نسبیزمانیکهو انجام شودC10°از باالتردماياجراي عایق در .2
رطوبت موجود در بخاطردرغیر اینصورت ،درجه باالتر از نقطه شبنم باشد3باید حداقلعایق در زمان اعمال فلزحرارت سطح .3

.میشودعایق و پاك شدن شستن روي سطح کار باعثایجاد شده شبنم به دلیل پایه آب بودن عایق و محیط
.، انجام نشوداري داشته باشدکعایقزمانیکه گرد و غبار تأثیر نامطلوب در و کارگاهازهاي بیرونمحلدرهنگام شب اجراي عایق .4
.صورت گیرد)نیغیر روغ(اجراي عایق بر روي سطوح فلزي بعد از اعمال آستري ضد خوردگی مناسب.5
مناسب به صورت سوسپانسیون زن، باید توسط همداردلی رقیق شده و احتمال ته نشینی وجود در زمانیکه  عایق بنابر دالی.6

.)برودتی بصورت خالص استفاده شود- حتی االمکان از عایق حرارتی(نگهداري شوند
سپس الیه ،شدهبه هر الیه زمان کافی داده شود تا به اندازه مناسب خشک میکرونی اجرا شده و 500تا 250عایق در الیه هاي .7

.شودبعدي اعمال 
میکرون 500با ضخامت LIMIX-PlastCoat 110 / 112عایق رطوبتی برودتی یک الیه-بعد از خشک شدن کامل عایق حرارتی.8

.به عنوان الیه نهایی اجرا شود
توسط اسپريعایقکاريو تجهیزات اطراف محل سایر محل هاهاي مناسب از آلوده ساختن حفاظهنگام اجراي عایق با استفاده از.9

.به عمل آیدجلوگیري آنریزش یا

:رقیق سازي
.توصیه نمیشودLIMIX-PlastiTherm 500برودتی- حرارتیرقیق سازي عایق

:نحوه اعمال
میباشدقابل اجرا (Airless)اسپري بدون هواو دستگاه) غلطک یاقلم مو ( عایق با روشهاي دستی .1
.متر بر ثانیه باشد7کمتر ازبایستیسرعت باد نزمان اسپري نموداجرا میشود بازدر فضاي درصورتیکه.2
.یکنواخت باشدعایق الیه بوده وکیفیت مناسب دارايپس از اعمال اي باشد که گونهباید بهعایق اعمال .3
کردن سطح یا باالبردن دماي محیط ، گرمForce-dryجهت سرعت بخشیدن به خشک شدن عایق میتوان از روش هاي .4

.عایقکاري استفاده کرد

:دستورات ایمنی
.تأمین شودآنشود، تهویه و نور کافی در طی اعمال و خشک شدن در محیط سربسته انجام میعایقکارياگر عملیات .1
.توصیه میشودهاي محافظدستکشوهاي محافظ چشماستفاده از عینک.2
.نمائیداجتناباز خوردن و بلعیدن مواد.3
خوردن و سیگار کشیدن کامال بشوئیدغذا قبل از دست ها را .4
.نمائیدرعایترا اصول بهداشت فردينموده و تعویضرا هاي آغشته به موادلباس.5
از سرما زدگی و یخ زدن نگهداري و آفتابمستقیم تابشدور از ، ظروف در بستهمحل سرپوشیده و در برودتی - عایق حرارتی.6

.شودجلوگیري " جدامحصول 


