
Intertherm 2205
ي درجات الحرارة العالية

ال حاجة لعمليات التوقف - تطبيق عىل معدات تعمل �ف

ات الصيانة وتقليل تكلفة إصالحات التآكل مع العزل؟ تمديد ف�ت
مركب Intertherm 2205 هو مركب إصالحي إيبوكسي ممدد بالحرارة يحتوي عىل 

نسبة منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة كما أنه سهل االستخدام، لذا فإنه طالء 
مقاوم لدرجات الحرارة ومصمم لكي يتم تطبيقه عىل الفوالذ الساخن المعد يدويًا. 

ي بيئات التآكل 
ُصمم Intertherm 2205 ليصبح حالً لالإصالح عالي االأداء وليستخدم �ف

نتاجية  ف االأداء وزيادة واالإ تحت العزل القاسية، وبالتالي يعمل عىل تخفيض التكاليف وتحس�ي
مقارنًة بتكنولوجيا الطالء التقليدية.

خصائص المنتج
 •  يطبق عند درجات حرارة مرتفعة باستخدام المعدات الفورية عىل درجات حرارة من

 60° سيلزيوس )140° فهرنهايت( ح�ت 205° سيلزيوس )401° فهرنهايت(

•  مقاومة لدرجات الحرارة تصل إل 230° سيلزيوس )446° فهرنهايت(

 •  التصاق ممتاز بالحديد الذي يُنظف باالأيدي أو بأداة كهربية 
عداد االأسطح( )معيار St2/SP2 الإ

•  سهل تطبيقه باستخدام الفرشاة العادية أو الفرشاة الدوارة

•  مقاومة ممتازة للتآكل مع العزل ودرجات الحرارة الدورية

•  عالجات جاهزة للعزل بعد 10 دقائق*

 •  يحتوى عىل نسبة منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة

تقليل أوقات تسليم الصيانة بالنسبة لخدمات التآكل مع العزل
ي حماية المعدات المغمورة وله 

Intertherm 2205 هو طالء صيانة متخصص �ف
مواصفات فريدة عند تطبيقه باستخدام الفرشاة العادية أو الفرشاة الدوارة عىل 

الركائز الفوالذية الساخنة.

ات الصيانة باستخدام تكنولوجيا متخصصة مصممة لتحمل  •  يُحسن االأداء ويطيل ف�ت
)St2 / SP2 إعداد االأسطح لتصبح معدة للصيانة الفعلية )معيار

عادة الطالء وعالج رسيع قبل العزل ة الإ ات قص�ي نتاجية مع ف�ت •  يحقق أقىص قدر من االإ

•  سهل التطبيق باستخدام الفرشاة، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويقلل من تكاليف 
التطبيق

•  يقلل من مخاطر الصحة والسالمة والبيئة ويحتوي عىل نسبة منخفضة من المركبات 
العضوية المتطايرة، كما أن االنبعاثات الصادرة عنه عند تطبيقه عىل ركائز ذات درجة 

 حرارة عالية قليلة للغاية

* عند تطبيقه عند درجة حرارة أعىل من 100° سيلزيوس

 استعراض عام للتطبيق عند درجة º100 سيلزيوس
 )º212 فهرنهايت(
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