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 میراب صنعت  دانش بنیانشرکت       

 

   اتوماتیک  رنگاپلیکاتور دستگاه 

Automatic Film Applicator  

 

 کلیات دستگاه

 :کاربرد
 ل کامال تکرار به شک ،اپلیکاتور اتوماتیک فیلم به منظور اعمال یک الیه رنگ به شکل کامال یکنواخت، با ضخامت مشخص

عمال کامال ا این دستگاه امکان ی و ساخته شده است.حطراD823 ASTM (Practice C ) مطابق با استانداردپذیر و 

اتوماتیک رنگ که به معنای دقت باال در اعمال و تکرار پذیری نتایج به منظور بررسی چسبندگی و تعیین مشخصات رنگ و 

و یکنواختی رتگ می  (sagging) رنگ، براقیت، شکم کردن تر و خشکپوشش مانند قدرت تر کنندگی، ضخامت فیلم 

 را فراهم می کند. باشد

http://msrpco.ir/wp-content/uploads/2017/08/D823_952012e1_Standard_Practices1.pdf
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 : film applicator مشخصات دستگاه 

 عمال کامال اتوماتیک رنگ ا. 

  دارای میز استاندارد. 

 توقف اتوماتیک دستگاه در انتهای مسیر. 

 دارای صفحه کامال دقیق و مسطح. 

  در ضخامت های متفاوت به منظور اعمال رنگبا ضخامت های منفاوت دارای اپلیکاتور. 

 راه اندازی دستگاه

  کاغذ شطرنجی ( اطمینان حاصل کنید.  محل گیرهدر ابتدای دستگاه ) ستگاه د اعمال رنگ فکاز قرار داشتن  .1

 اطمینان حاصل کنید. stopقرار داشتن کلید دستگاه در حالت از  .2

  .استاندارد را درون آن قرار دهیدگیره دستگاه را باز و کاغذ شطرنجی  .3

 نید.لبه های باالی کاغذ که روی پیچ های گیره قرار گرفته را کمی پاره و تا ک .4

در دو انتها شماره گذاری  4تا  1که به ترتیب با اعداد  اپلیکاتور است 4دستگاه دارای اپلیکاتور مورد نظر را روی پایه دستگاه قرار دهید.  .5

 میکرون از کاغذ می باشد.  120، دارای فاصله 4ور میکرون می باشد. به این معنا که اپلیکات 30ست. هر شماره به معنای ضریبی از شده ا

  ریزید.ببه شکل یکنواخت  ژشکی با قاشق یکبار مصرفبا کمک چوب پو جلوی اپلیکاتور نجی ابتدای کاغذ شطر ررا درنگ  .6

 قرار دهید تا فک دستگاه به جلو حرکت کند. forwardرا در حالت   دکمه دستگاه .7

 متوقف کنید. stopبه  Forwardرا با تغببر وضعیت دکمه از  ،قبل از رسیدن به انتهای کاغذ دستگاه .8

 را برداشته و کاغذ را خارج کنید. سپس تا خشک شدن کامل رنگ صبر کنید.اپلیکاتور  .9

 تمیز کنید. رتین کاتور را با بنزین یااپلی .10

 اطمینیان حاصل کنید.بعد از پایان تست   stopقرار داشتن سوییچ دستگاه در حالت از  .11

 موارد ایمنی
 ای دقت ابعادی اتور داراپلیکن یا تینر پاک کرده و سپس خشک نمایید. یاپلیکاتور را با بنزرنگ روی ز هر بار استفاده از اپلیکاتور، بعد ا

 پرهیز شود.  ری شده و از ضربه خوردن آن به شدتاشد. حتما در محیط خشک و عاری از رطوبت نگهدایار باالیی می ببس

  .حتما برای تست از کاغذ استاندارد استفاده شود 

  ،دستگاه روی حالت سوئئچ در حالت عدم تستstop  .قرار داده شود 

  به منظور جلوگیری از ریختن رنگ روی سطح شیشه، در انتهای ورق شطرنجی و زیر آن یک ورقA4 .معمولی قرار دهید 

 


