
Interbond 2340UPC
نتاجية مقارنًة بتكنولوجيا الطالء التقليدية تحقيق أقىص قدر من الإ

خصائص المنتج
ن يوفر مقاومة لدرجات الحرارة وحماية من التآكل عند درجة حرارة تبدأ من  •  طالء من مكون�ي

-196° سيلزيوس )-321° فهرنهايت( إىل 230° سيلزيوس )450° فهرنهايت( 

•  يوفر حماية ضد التآكل مع العزل
ي التطبيق

فراط �ن •  تحمل ممتاز لالإ
ي تصل إىل -5° سيلزيوس )23° فهرنهايت(

•  عالج لدرجات الحرارة المنخفضة ال�ت
عادة الطالء ة لإ ات قص�ي •   ف�ت

•  مناسب للتطبيق عند درجات حرارة مرتفعة تصل إىل 120° سيلزيوس )248° فهرنهايت(

نتاجية ن الإ تحس�ي
ة للتآكل مع  ولأن Interbond® 2340UPC يوفر حماية ممتازة ضد التآكل ومقاومة كب�ي

 Interbond يبوكسية المقاومة للحرارة. يستند العزل، فإنه يتحدى توقعات أداء الطالءات الإ
ي المؤلكل، وبالتاىلي فإنه قادر عىل توف�ي تحمل 

يبوكسي الأمي�ن 2340UPC عىل تكنولوجيا الإ
ي درجات الحرارة تحت الصفر ومقاومة ل مثيل 

ي التطبيق وعالج رسيع ح�ت �ن
فراط �ن ممتازة لالإ

ر.  لها للصدمات وال�ن

وهذا يقلل من الحاجة إىل المعالجة، ويقلل من تكاليف التطبيق الإجمالية كما أنه يحقق أقىص 
ي الطبقات الجافة من احتمالية 

ي ذات الوقت. يقلل تحمل السمك العاىلي �ن
نتاجية �ن قدر من الإ

ة للتآكل مع العزل  ة، مما يساعد عىل ضمان مقاومة كب�ي التشقق أثناء الخدمة بدرجة كب�ي
والظروف الدورية القاسية أثناء الخدمة.

إعمال مواصفات الطالء القياسية
ي والفولذ 

إن Interbond 2340UPC مناسٌب لالستخدام عىل كل من الفولذ الكربو�ن
عمال مواصفات  المقاوم للصدأ، سواء كان معزوًل أم غ�ي معزول، لذا يمكن استخدامه لإ

 الطالء وتبسيطها بشكل فعال.  ستحتاج لطالء واحد فقط لمجموعة من الستخدامات النهائية، 
مما يقلل من تعقيد تطبيق وتخزين الكث�ي من الطالءات وإصالحها.  يؤدي إعمال مواصفات 
ن  ي سلسلة التعاقدات، كما أنه يعود بالنفع عىل القائم�ي

الطالء القياسية إىل تقليل التكاليف �ن
يات والبناء ومالكي الأصول. بعملية التطبيق ومالكي عقود الهندسة والمش�ت

حماية الأجيال القادمة من التآكل مع العزل
لطالما ارتبطت تكنولوجيا الطالء التقليدية مثل الزنك غ�ي 
يبوكسي بصعوبات عند تطبيقها مثل  العضوي والفينول الإ

التصدع والمعالجة البطيئة.

نتاجية بالإضافة  ي قلة الإ
ويمكن أن تتسبب هذه المشكالت �ن

إىل زيادة خطر حدوث التآكل مع العزل، وبالتاىلي تزيد عملية 
التطبيق تعقيًدا.

ولكن ماذا لو توافر حل أفضل؟
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