
   KA&MELOCK MP05 :   كامالك معرفي پرايمر

ي       طيف وسيعي از انواع چسب هابراي  ،براي سيستم دو جزيي ،زير اليهشركت كامالك، به عنوان واسطه   MP 05پرايمر

KM 20 , KM 19, KM 16, KM 14, KM 12  تك جزيي در تركيبات كامپاندهاي  به صورتهمچنين و  طراحي شده

ها، اين پرايمر مخلوطي از پليمر .مورد استفاده قرار مي گيرد نشده به انواع فلزات و پالستيك هتريل ولكانايزياالستومري ن

               ك سيستم حالل آلي حل مي شود. در يكه است فيلرهاي معدني  و تركيبات ارگانيك

  شركت كموزيل مي باشد. ٢١١معادل پرايمر  ،شركت كامالك  MP 05پرايمر
  

  سازي سطوح:آماده 
همانطور كه مي دانيد به منظور مطمئن شدن از مقاومت چسبندگي در برابر خوردگي و زنگ زدگي الزم است سطوح فلزي را 

ي كامال چسب يا سطوح فلزي را قبل از بكار بردن هرگونه پرايمر وبدين وسيله . فاده پرايمر مورد بررسي قرار دهيد قبل از است

  .مكانيكي پاك كنيد شيميايي و به روش پاكيزه سازي(اليه اكسيد) زنگ زدگي  آن را از تميز و

  : (Chemical Cleaning)روش آماده سازي شيميايي

  روش آماده سازي شميايي نسبت به روش آماده سازي مكانيكي پيچيده تر است و به نوع فلزات بستگي دارد. 

      يا مواد قليايي پاك كنيد. MEKمناسب از قبيل روغن هاي محافظ، گريس و ... رابه وسيله حالل هاي 

و تري كلرواتيلن  (C2CL4)و پروكلرواتيلن  MEK , MIBKقطعات را در حالل هاي مخصوص مثل  ،فلز مورد نظر نوع بسته به

(C2H2CL3)  .براي سطوح پالستيكي تميز كردن ساده كفايت مي كند.  چربي زدايي كنيد        

دت براي م نبايد شيميايياز روش هاي  بنابراين بعدچون زنگ زدگي ممكن است تاثيرات منفي برروي چسب داشته باشد 

                 بايد قطعات فلزي هر چه سريعتر پرايمر زده شوند.  و گرددطوالني انبار 

  حالل استفاده گردد.زمانبندي اعمال پرايمر بر روي نوع فلز بايد حداكثر يك ساعت بعد از خشك شدن 
  

  : (Mechanical Cleaning)روش آماده سازي مكانيكي 
طور كلي ماسه هاي ساينده كه عمدتا از به روش سند بالست (شن، ماسه و  همچنينبا استفاده از برس سيمي يا سمباده و 

           ) سطح را آماده و ... فوالديجنس سليس، مسباره و يا اكسيد فلزات) مي باشند و يا شات بالست (ساچمه و گريت هاي 

  مي كنيم. 

شات بالست پركاربردترين و بهترين روش تميز كردن مكانيكي مي باشد با اين حال مي توان از ماشينكاري، سنگ زني، برس 

دبالست مواد سنبعد از سندبالست سطوح فلزي را باد گرفت تا گرد و غبار حاصل از حتما بايد  زني و سمباده نيز استفاده كرد.

                                      جزيي بايد دوباره توسط حالل مناسب پاك گردد. هاي زنگ زدگي يا چربيدر صورت  از بين رود.

ه ب بايد سطوح فلزي بعد از اجراي سندبالست .باشد رطوبتعاري از  وهواي فشرده  سندبالست بايد هواي مورد استفاده در

                ).نه به صورت ابر و بادي ( دربيايدصورت كامال يكنواخت 



                          باشد. SA 2.5  ،SA 3.0نوع سند بالست حداقل  رددتوصيه مي گ

  كنيد.سطح فلزي را جابه جا ، با دستكش مخصوص و تميز ،براي جلوگيري از آلودگي ها يا چربي پوست دست

تاق بدون رطوبت و ساعت بعد از سندبالست در محيط ايزوله در دماي ا ٨پرايمر بر روي نوع فلز بايد حداكثر زمان اعمال 

  .شبنم انجام شود

  

  : ) (Technical Dataفني مشخصات

Polymers and Fillers dispersed in Solvents Composition 

Grey Colour 

18-22 s Viscosity 4mm DIN-Cup 

0.92-0.96 g/cm3 Specific Gravity 

18˙C Flashpoint 

22-26% by weight Solid Content 

24 monthes,in closed containers below 25˙C Shelf life 

  

 ) :Mixingمخلوط كردن (

جلوگيري از جامد شدن (رسوب كردن) دقيقه هم بزنيد تا  ٢٠-١٥حدود براي هر بار مصرف، قبل از استفاده را  MP 05پرايمر

        يكنواخت درآيد.  و )(رسوب ها، مواد آلي و معدني تركيب شوند به صورت مخلوط همگن و شود

                     هم بخورد. توسط دستگاه ميكسر پرايمر،در كل پروسه چسب زني ، براي گرفتن بهترين نتيجه پيشنهاد مي گردد

          . رقيق نماييد MIBKو  MEKبا حالل هاي نوع كتون را  MP 05پرايمر

 دقت داشته باشيد در هنگام رقيق كردن براي جلوگيري از رسوب تركيبات، مواد را به آرامي هم بزنيد.

  : روش بكار بردن

 .استفاده مي شودبه صورت غليظ  (Roller)روش قلم مو يا غلطك دستي  -١

 رقيق كنيد. MIBK يا MEKاز حالل هاي  %٦٠تا  %٤٠مي توان با   – روش پاشيدن يا اسپري -٢

 كنيد.رقيق  MIBKيا  MEK %٢٠مي توان پرايمر را به صورت غليظ يا با   –روش فرو بردن (غوطه وري)  -٣

 ١٢تا  ٨حدود  ،شده پرايمر ميكرون و ضخامت پوشش خشك ٦٠تا  ٥٠تقريبا  ،پرايمر مرطوب اليه براي پوشش ضخامت

                           ميكرون توصيه مي گردد. 



امت پرايمر ضخيم تر باشد تبخير حالل به كندي صورت گرفته و پرايمر ديرتر خشك مي شود. از آنجايي كه قدر ضخهر چه 

      به صورت غير يكنواخت (ناهمگن) است روش فروبردن (غوطه وري) ايده مناسبي نيست. ماده پرايمر

 و بنابراين بهترين ،در روند كار استقابل كنترل و يكدست نيست و سرعت عامل مهمي  پوشش، ضخامت به دليل اينكه

                      روش اسپري مي باشد. پركاربرد ترين

  تجربه نشان داده است كه يكنواختي ضخامت پرايمر و چسب ، چسبندگي بهتري را بدست مي آورد. 

                 (ml 0.5-0.3)ميكرون  ١٢تا  ٨:  خشك شده پرايمرضخامت 

  ميكرون ٢٠تا  ١٥:  خشك شده چسبضخامت 

از كمپرسور هوا استفاده گردد (سيستم پاششي بدون هوا  ،پاششي روشخوبي ايجاد شود حتما براي به دليل اينكه ضخامت 

Air Less  .(مناسب نمي باشد                                   

اشته شود يكي بعد ذفيلتر سرراه هوا گهواي فشرده بايد كامال خشك و عاري از روغن يا رطوبت باشد جهت اين كار بايد دو 

 گزينه مناسبي نيست.هم به دليل سايز و اندازه ذرات گرانول، گان بدون هوا  .گان از خروجي كمپرسور و دومي قبل از ورودي

   

  خشك كردن :

        .كامال خشك كنيدرا قبل از استعمال اليه چسب، MP 05پوشش به وسيله پرايمر  تحت قطعاتتمام 

خشك كن هاي هواي از  استفاده  بازمان خشك كردن مي تواند  است.در دماي اتاق نياز زمان  دقيقه  ٣٠اين كار حدود براي 

  .شودكوتاه تر  يدرجه سانتي گراد يا با استفاده از پنكه هاي سقف ٩٠با دماي  داغ (تونل هواي داغ)

بنابراين قطعات تحت پوشش مي تواند در يك محيط عاري از چربي و ، چسبناك نيست MP 05اليه خشك شده پرايمر 

ر (پيشنهاد مي گردد براي نتيجه مطلوب ت ماه بدون اينكه تركيبات هيچ تغييري بكند انباشته و انبار شوند. 1خشك به مدت 

 .قطعات تحت پوشش را هر چه سريع تر استفاده كنيد)

  

  پاك سازي:

 اده كنيد.استف MIBKيا  MEK حالل هاي از

  

  عمر مفيد / انبار كردن محصول :

درجه سانتي گراد در محيط سرپوشيده (بدون نور آفتاب) و در گالن  ٢٥سال فقط در دماي زير  ٢از تاريخ توليد به مدت 

  (ظرف) آكبند آن مجاز است.


