پلی یوریا دوست دار محیط زیست

اکسون پلیمر ایرانیان
iranian axon polymer

pure polyurea coatings

پلی یوریای خالص

باز سازی ،مرمت و احیای استادیوم های ورزشی
استادیوم ها ،زمین های ورزشی ،اماکن ورزشی و ورزشگاه ها
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پلی یوریای خالص
فناوری پلی یوریای خالص

این فناوری بر اساس واکنش یک جزء ایزوسانات با یک جزء دیگری که مخلوطی از آمین ها است ،جهت
تشکیل سیستم کشسانی پلی یوریا ،استوار است .واکنش ایزوسیانات و آمین معموال خیلی سریع بوده و
نیازی به استفاده از کاتالیزور نمی باشد ،کامل شدن واکنش عمدتا بین  5تا  12ثانیه اتفاق می افتد .بنابراین
داشتن تجهیزات کامال حرفه ای جهت میکس کردن و اجرای ( پاشش ) محصول کامال ضروری است.
مزیت کلیدی پوشش های پلی یوریا همین واکنش
سریع بین دو جزء سازنده می باشد .در نقطه مقابل
پوشش های کشسان پلی یورتان به مقادیر باالیی
از کاتالیزور جهت انجام واکنش نیاز دارند که خود
منجر به کاهش قدرت کشسانی و سایر متغیر های
فرایندی مثل کاهش محدوده مقاومت دمایی و
افزایش حساسیت به رطوبت و  ...می گردد.

پوشش های حفاظتی پلی یوریا خالص پاششی ،یک مانع و بازدارنده
سفت و چغر ،محکم و چسبناک است که با قدرت چسبندگی
فوق العاده اکثر سطوح از جمله فوالد ،بتن ،سنگ ،چوب ،شیشه،
فایبرگالس ،پالستیک ،سرامیک ،الستیک ،آسفالت ،پلی استر ،فوم
پلی اورتان ،فیبرهای ژئوتکستایل ،EPS،چدن و سایر فلزات و امثال
اینها را حفاظت می کند.
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پلی یوریای خالص
شرکت شامو
به لطف همکاریها و تخصص پرفسور هوآنگ ( پدر پلی یوریای چین ) و دادلی پریموکس ( مخترع پلی یوریا و پدر پلی یوریای
جهان ) ،شرکت شامو  Shamuدر حال حاضر برترین برند ،حرفه ای ترین تولید کننده و تامین کننده پلی یوریا خالص
در جهان است .احترام به علم و دانش و داشتن صداقت و وفاداری پایه و اساس مسیر حرفه ای این شرکت است .باالترین
اولویت این شرکت از ابتدا همواره پرداختن به کیفیت محصوالت ،توسعه و پیشرفت سری محصوالت پلی یوریای خالص با
آخرین فناوری و باالترین کیفیت بوده است .شرکت شامو به طور گسترده ای به عنوان یکی از حرفه ای ترین و فنی ترین
فرموالتورهای پیشرفته ،بازرسان ،مشاوران ،مجریان و پاشندگان سیستم های پوشش حفاظتی پلی یوریای خالص در چین و
سرتاسر دنیا به رسمیت شناخته می شود.

خدمات شرکت شامو
شرکت شامو خدمات فنی جهانی
در سطحی غیر قابل مقایسه با دیگر
رقبا در صنعت پلی یوریا را تدارک
دیده است و در دسترس همگان قرار
داده است .با تکیه بر کادری کامل از
مهندسین و متخصصین ،تهیه مواد
خام با کیفیت ،فرمول های شیمیایی
مناسب ،آموزش ،مشاوره ،خدمات
فنی ،آزمایشات نظارت و کنترل
کیفی مدعی ارائه خدماتی بی نظیر
در زمینه پلی یوریا با قابلیت تضمین
کیفیت می باشد.
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شرکت اکسون پلیمر ایرانیان
شرکت اکسون پلیمر ایرانیان نماینده انحصاری شرکت شامو در ایران و خاورمیانه می باشد و آماده تامین مواد ،مشاوره و
اجرای کلیه محصوالت پلی یوریای خالص پاششی شرکت شامو با باالترین کیفیت در سطح جهانی در ایران می باشد .از
مزیت های بزرگ شرکت ارتباط مستقیم با واحد فنی و  R&Dشرکت شامو در چین می باشد .شرکت به دنبال کسب
دانش فنی و تولید محصوالت پلی یوریا در داخل کشور با باالترین سطح کیفیت جهانی تحت نظر شرکت شامو و شخص
پرفسور هوآنگ می باشد .الزم به ذکر است شرکت اکسون پلیمر محصوالت خود را با برند اکسون در ایران عرضه می نماید.

ویژه گی های پلی یوریای خالص اکسون
محصوالت شرکت برای شرایط سخت ،ترافیک های
سنگین ،نفوذ آب ،حفاظت در برابر خوردگی ،نیاز
به مقاومت باال در برابر فرسایش ،مقاومت در برابر
کهنگی و تخریب ،کاهش ارتعاش و لرزه ،حفاظت
در برابر اشعه و با قدرت کشسانی فراتر از توانایی
سیستم پوشش های حفاظتی معمول و مرسوم در
صنایع در سرتاسر دنیا مناسب می باشد .محصوالت
شرکت راه حل هایی برای حفاظت زیر ساخت ها،
حفاظت محیط زیست ،حفاظت خوردگی ،جذب
انرژی ،مقاوم به سایش ،مقاوم به خراش ،ضد آب و
بسیاری از کاربردها و راه حل های دیگر می باشد.
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مهمترین خواص پوشش های پلی یوریای اکسون
مقاومت دمایی باال

مقاوم به شرایط آب و هوایی مختلف

انعطاف پذیر

رنگ پذیر بودن

ضد آب

مقاوم در برابر خوردگی

قدرت کشسانی باال

 100درصد جامد ،بدون حالل و مواد فرار سمی

ماندگاری طوالنی مدت و دوام بسیار باال

پوششی دوست دار محیط زیست

صیقلی و بدون خلل و فرج

زمان گیرش و خشک شدن سریع

بدون شکستگی ،ترک و درز

زمان اجرای بسیار کوتاه

مقاوم به خراش و سایش

برگشت به سرویس بسیار سریع

مقاوم به ضربه

قابل اجرا در محیطهایی با رطوبت باال

چسبندگی عالی به اکثر سطوح

گستره دمایی اجرایی وسیع

مقاومت شیمیایی خوب

بدون تاول زدن و تبله کردن

پوششی ضد لغزش

مقاومت بسیار عالی در برابر پارگی

بدون شره کردن و شکم دادن
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پلی یوریای خالص
در میان زمینه های کاربردی فراوان پلی یوریای خالص ،استادیوم ها ،زمین های ورزشی و ورزشگاه ها یکی از مهمترین
کاربردهای پلی یوریای خالص می باشد .پروفسور هوانگ و همکارانش محصوالت پلی یوریای خالص را برای پروژه های
ورزشی زیر تولید و اجرا نموده اند.

استخر دلفین کینگدائو 1999

زمین بسکتبال 2000

دنیای آبی دالیان ( جایگاه تماشاچیان )

2001
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زمین تنیس ( پوشش پلی یوریا ) 2003

دنیای آبی کینگدائو ( جایگاه های رنگی ) 2006

آکواریوم پنگائی ( شاندونگ چین ) 2006

پوشش استخر تئاتر بزرگ ملی چین
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مرکز ورزشهای فنگتائی ( پکن ) 2006

استادیوم ملی چین ( آشیانه پرنده ،ورزشگاه المپیک پکن )2008

مکعب آبی ( مرکز ورزشهای آبی المپیک پکن )2008

استادیوم شهر جینان
( جایگاه ها ) 2009
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پلی یوریای خالص
تمام پروژه های باال حاصل استفاده از پلی یوریای خالص می باشد .اگر به جای پلی یوریای خالص از ترکیبات هیبریدی و یا پلی یوریای
ناخالص استفاده کنیم چه اتفاقاتی می افتد؟
تاول زدن
پوسته شدن و الیه الیه شدن
عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطوح
چسبنده و تر ماندن و تاول زدن و بسیاری مشکالت و ایرادات دیگری که در اثر استفاده از ترکیبات هیبریدی بوجود می آید.

تاول زدن

پوسته شدن و الیه الیه شدن

چسبنده و تر ماندن و تاول زدن

عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطوح

همانطور که در مورد خواص پلی یوریا ذکر شد ،با استفاده از پوشش های پلی یوریا به هیچ وجه طبله کردن ،تاول زدن ،پوسته
شدن ،عدم خشک شدن و چسبندگی نامناسب به سطوح اتفاق نخواهد افتاد.
www.axonpol.ir

پلی یوریای خالص
استادیوم های بسیار زیادی درسراسر جهان با استفاده از پلی
یوریای خالص مورد بازسازی و مقاوم سازی قرار گرفته اند.
به عنوان مثال می توان به استادیوم های زیر اشاره نمود.
سن سیرو ( میالن-ایتالیا )
استادیوم الریان قطر
ماراکانا ( ریودوژانیرو -برزیل )
رومن سانچز ( سویل -اسپانیا )
المپیک پکن ( چین )
استادیوم لوانته ( والنسیا -اسپانیا )
استادیوم المپیک مونترال ( کانادا )
مرکز المپیک جینان ( استان شاندونگ چین )

عملیات بازساری و احیای استادیوم ها معموال در  4فاز کاری و به شرح زیر انجام می گردد
فاز اول
جداکردن صندلی ها ،تمیز کاری و آماده سازی سطح ( شامل سند بالست ،استفاده از سیمان پلیمری و پرایمر جهت پر کردن حفره ،شکاف و
درز های بتن ،استفاده از گروت یا سیمان پلیمری برای از بین بردن آسیب هایی که در طول زمان در بتن بوجود آمده است .در انتها جاروی
صنعتی ،پاک کردن هر گونه آلودگی و ذرات به جا مانده بر روی سطح) ....
فاز دوم
اجرای پرایمر ( با استفاده از ایرلس یا و یا رول و غلطک ) ،در راستای افزایش قدرت
چسبندگی ،قابل اجرا در شرایط مختلف آب و هوایی
فاز سوم

اجرای پوشش پلی یوریای خالص آروماتیک با خواص مکانیکی فوق العاده باال ( الیه
اصلی )

فاز چهارم
اجرای الیه نهایی آلیفاتیک ( مقاوم به نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش ) و درنهایت
نصب صندلی ها
بعد از گذشت 24ساعت استادیوم به سرویس بر می گردد.
بعد از اجرای هر قسمت میتوان صندلی ها را نصب نمود.
در فضاها و محوطه هایی که تردد بیشتر است مثل راهرو ها و راه پله ها یک الیه نازک پلی یوریا جهت ضد لغزش کردن و سرنخوردن
پاشیده می شود.
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پلی یوریای خالص
مزایای استفاده از پلی یوریا در ورزشگاه ها :
 -1اجرای سریع پلی یوریای خالص ،به جرات می توان گفت هیچ پوشش دیگری را نمی توان به سرعت پلی یوریا اجرا نمود .این امر در
ورزشگاه هایی که در طول سال میزبان مسابقات بسیار زیاد داخلی و بین المللی می باشند مثل ورزشگاه آزادی ،اهمیت فراوانی دارد.
 -2سرعت خشک شدن و برگشت به سرویس بسیار باالی پلی یوریای خالص این امکان را می دهد که ورزشگاه های بزرگی مثل استادیوم
آزادی ،فضاهای مد نظر را به بخش های مختلفی تقسیم بندی نمود و در فاصله بین دو مسابقه پوشش هر بخش را به سرعت اجرا نمود و در
اختیار عوامل برگزاری مسابقه قرار داد.
 -3پلی یوریای خالص را می توان در شرایط آب و هوایی مختلف و در فصول مختلف سال اجرا نمود .این امر در مورد ورزشگاه های بزرگ بسیار
ضروری است چرا که به دلیل وسعت کار معموال اجرای کل پروژه در فصول مختلف پیگیری می شود .پلی یوریای خالص را می توان در دماهای
باال و یا پایین و همچنین در محیط هایی با رطوبت نسبی حتی تا  90 %نیز اجرا نمود.
 -4پلی یوریای خالص دوام و ماندگاری بسیار باالیی داشته و در صورت اجرای صحیح و استاندارد می توان سازه ها و ساختارهای پوشش داده
شده با این محصول را برای حتی بیش از  50سال گارانتی نمود.
چسبندگی بی نظیر پوشش به اکثر سطوح ،سخت و چغر بودن ،بدون درز ،شکستگی و ترک ،مقاوم به سایش و خراش ،خواص مکانیکی و
شیمیایی پایدار و ثابت ،مقاومت عالی در برابر پاره شدن ،سطحی غیر قابل لغزش ،کامال ضد آب ،بدون مواد فرار آلی و عاری از هر گونه حالل،
دوست دار محیط زیست و بسیاری از مزایای دیگر.
از پلی یوریای خالص می
توان برای پوشش دهی کلیه
جایگاه ها ،سکوها ،راه پله
ها و راهروها ،سرویس های
بهداشتی ( تمام فضاهای در
معرض آب ) ،کفپوش سالن ها
و رختکن ها در استادیوم ها
و سایر اماکن و ابنیه ورزشی،
همچنین پوشش سقف های
فلزی ،بتنی و کامپوزیتی و
 ...استفاده کرد .به طور کلی
کلیه سازه های در معرض
فرسایش و تخریب در اثر
عوامل جوی و گذر زمان
را می توان با پلی یوریای
خالص مرمت و بازسازی
نمود و از آسیب ها وتخریب
های آتی نیز جلوگیری نمود.
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شرکت اکسون پلیمر ایرانیان
نماینده انحصاری شرکت شامو اینترنشنال چین در ایران
آدرس  :همدان  -کیلومتر  6جاده تهران  -شهرک فناوری  -طبقه سوم  -واحد
 - 309شرکت اکسون پلیمر

پلی یوریای خالص
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Email:info@axonpol.ir
instagram: @axonpol
aparat: axonpol

