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 رابر پوشش رابر الینینگ

 الستیکی
AFZIR Rubber Lining - RBL™ 

 معرفی

RBL™  که با نام رابر الینینگ یا آستر الستیکی شناخته

 یا فلزی سطوح محافظت جهت است متداولی روش شود،می

 انتخاب روش این در خورنده، شیمیایی مواد مقابل در بتنی

 و مطالعه با بایستی مربوطه چسب سیستم و «رابر» نوع

 تهالب. پذیرد صورت فرآیندی شرایط با آن سازگاری بررسی

 «رابر» هایین کیفیت تعیین در الستیک تولید فرآیند کیفیت

 یزن الینینگ رابر سیستم صحیح اجرای و دارد اساسی نقشی

به فرایند  .بود خواهد مؤثر آن عمر طول در میزان همان به

 گویند.اجرای رابر الینینگ، الستیک کاری نیز می

 ویژگی رابر الینینگ یا آستر پالستیکی 

 کششی باال مقاومت 

 کم وزن 

 تقویت غیر خورنده سیستم 

 استرپلیرزین اپوکسی،  مانندانواع رزین  با سازگار ،

Phenolic،Polyurethane  وVinylester 

 کاربرد رابر الینینگ یا آستر پالستیکی

 ذخیره مخازن محافظتی پوشش

 مخازن ذخیره اسید کلریک پوشش 

 مخازن ذخیره آب ژاول یا هیپو کلریت سدیم پوشش 

 مخازن ذخیره اسید سولفوریک رقیق پوشش 

 مخازن ذخیره اسید فسفریک پوشش 

 مخازن ذخیره اسید نیتریک پوشش 

 مخازن ذخیره قلیا نظیر سود سوزآور یا  پوشش

 کاستیک سودا

 مخازن حمل مواد خورنده پوشش 

 مخازن تصفیه آب صنعتی پوشش 

 پوشش ( مخازن ذخیره میکس بدMixed bed) 

 وشو و احیای رزینمخازن شست پوشش 

 مخازن ذخیره آنیون و کاتیون پوشش 

 دیگر کاربردهای رابر الینینگ یا آستر پالستیکی

  های کاشی و اسید و بازمخازن در سیستمپوشش 

 اسید و باز سازیهای خنثیپوشش مخازن یا سامپ 

 نمک، آب دریا و مواد خورندهآب شیرآالتها و لوله 

 متر، 6 طول به باال به اینچ یک از هالوله داخل آستر 

 ضد شیرهای و هاپروانه زانویی، ،راهیسه انواع آستر 

 به مقاوم استر ابونیت، پایه بر آسترهای اسید

 آستر سیلیکون، هایخوشه هایمقسم هایسایش

 کلر به مقاوم

 های های الکترولیز در کارخانهپوشش محافظتی سل

 کلر آلکالی

 الستیکی انواع رابر

 هایتوان به روشرابر الینینگ یا آستر الستیکی را می

 بندی نمود.گوناگونی طبقه

 سختیانواع رابر الینینگ بر اساس 
 نرم الستیک 

 نیمه سخت الستیک 

 سخت الستیک 

 روش اجرا بر اساس الینینگ رابر انواع
  به روش گرم الینینگرابر 

  به روش سرد الینینگرابر 

 سطح سازیآماده

  ستر یا آ رابر الینینگسطوح مورد نظر برای بکار بردن

بایست صاف و تمیز باشند. می( ™RBL) الستیکی

، گردوغبارهمچنین سطوح باید خشک و عاری از 

شده و هرگونه چربی، روغن و  آوریعملترکیبات 

 گریس باشند.

 بزرگ باید با مالت مخصوص شرکت افزیر پر  هایحفره

شوند. مناطق ناهموار نیز باید با مالت تسطیح مناسب 

 یا بتونه مسطح گردند.

 اختالط اپوکسی

هاد پیشن رابر الینینگبرای چسباندن  EPT™10020 اپوکسی

مشخصات سازنده آن  بر اساسباید  اپوکسی. چسب شودمی

 ءهر جزابتدا برای دستیابی به اختالط همگن، مخلوط شود. 

اضافه کنید و با  Aرا به جزء  Bتکان دهید. جزء  خوبیبهرا 

دور در دقیقه(  044 حداکثر) دور کنداستفاده از یک دریل 

مدت دو تا سه دقیقه  را به هاآنمجهز به یک همزن مناسب 

 دست آید. مخلوط کنید تا مخلوطی یکنواخت به

 رابر الینینگ بکار بردننکات اجرایی در 

  قبل از اعمال چسب به محل سمباده زده شود تا

همچنین بعد از این  هرگونه مواد اضافی خارج شوند.

 ن باید سند بالست شود.مخز سطحمرحله، 

http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/
http://www.afzir.com/


RBL™ 
Rubber Lining 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

P
ag

e 
2
 o

f 
2
 ●

 R
B

L
™

 ●
 R

u
b
b

e
r 

L
in

in
g

 

www.afzir.com       info@afzir.com 

w
w

w
.a

fz
ir

.c
o

m
 -

 C
o

at
in

g 
P

ro
d

u
ct

s 

  مترمیلی 5/1روکش نازکی از چسب به ضخامت حدود 

 .شودمیدر سطح استفاده  مترمیلی 15و پهنا 

 تا  شودمیروی سطح فشار داده  الینینگ رابر سیستم

 مترمیلی 5/2تا  5/1ضخامت ورقه با چسب به حدود 

اضافی قبل از سفت شدن از  هایچسببرسد. سپس 

 .شوندمیخارج  هاورقهاطراف 

 مقادیر مالت، چسب اپوکسی و اندودها

نیاز پروژه، مسائل  بر اساسمقدار مصرف مصالح ساختمانی 

و شرایط سطح، متغیر بوده و ثابت  اجراقابل محیطیزیست

افزیر با توجه به موارد  سازیمقاومباشند. شرکت نمی

جهت اجرای  موردنیاز، قادر به تعیین دقیق مقادیر شدهاشاره

اپوکسی و اندودها در  هایچسبترمیمی،  هایمالتانواع 

 .هستهای مختلف پروژه

 هامحدودیت

 های طراحی بایستی توسط شرکت محاسبات

 شود. تائیدمعتبر و رسمی انجام و  سازیمقاوم

  در مواقعی که درجه حرارت محیط در محدوده دمایی

را  ، الیاف قابلیتهستشده برای چسب اپوکسی  تائید

دارا هستند. در غیر این صورت نباید چسبانده شوند. 

 0 معموالًکمترین دما برای به کارگیری این محصوالت 

 .هست گرادسانتیدرجه 

 شرایط نگهداری

محصوالت باید در یک مکان خشک، سرد  گونهاینکلی  طوربه

د دگرو روغن نگهداری شوند. پیشنهاد می گردوغبارو عاری از 

گرمای  دورازبهماه در ظروف بسته،  11تا  محصول نگهداری

است. دمای مطلوب انبار  پذیرامکانو رطوبت  زدگییخشدید، 

 .هست گرادسانتیدرجه  25تا  14دارای 

 رهنمودهای ایمنی

ممکن است باعث آسیب  تمحصوال گونهایناستفاده از 

پوستی شود، در هنگام کار از وسایل ایمنی فردی مانند 

 . در صورتگردداستفاده باید دستکش، عینک و لباس کار 

تماس احتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی بالفاصله 

 و به درمانگاه مراجعه دادهموضع را با آب گرم فراوان شستشو 

 .گردد

 تمیزکاری

مصرف در حین اجرای  از موردابزار  تمیزکاریو  زدودنبرای 

تا زمانی که هنوز ماستیک  بایستمیعملیات درزگیری 

خشک نشده است آن را به وسیله پارچه تنظیف آغشته به 

 کاریتمیزتینر فوری تمیز نمود، بعد از خشک شدن ماستیک 

 .نیستابزار میسر 
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