ROVAL ၏စ ြမ ္းေဆာင ္ခ်က ္မ်ား
မိုးေလ၀သ ဌာနမွ ရလဒ္

အၿခားcoatingေဆးမ်ားထက္ သံေခ်းကာကြယ္နိုင္အားေကာင္းၿခင္း

(ဂ်ပန္မိုးေလ၀သ စစ္ေဆးမႈ စင္တာ Miyakojima ကၽႊန္း)

ROVAL

Hot-dip galvanizing

JIS သ ံေခ်း မတက ္သည
႔ ္
သ ုတ ္ေဆး

သံေခ်းအတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ ROVAL သုတ္ေဆးမ်ား
Hot-dip galvanizing ႏွင္႔အရည္ေသြးတူသည္႔ သံေခ်းတက္ၿခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္သည္႔ အစြမ္းသတၱိ

စစ္ေဆးမႈ
မၿပဳလုပ္မွ ီ

စတီးေခ်ာင္းမ်ား သံေခ်းတက္ၿခင္းမွ ကာကြယ္ၿခင္း

သံတိုင္မ်က္ႏွာၿပင္မ်ားကို ၿပန္လည္ၿပန္ဆင္ၿခင္း

၃၆လ ၾကာၿမင္႔
ၿပီးေနာက္

No rust

Rust
everywhere

No rust
သံေခ်းမၿမင္ႏိုင္ေသာ

သံေခ်းမၿမင္ႏိုင္ေသာ

မ်က္ႏွာၿပင္တစ္ခုလံုး သံေခ်းတက္ေနေသာ
စတီးဖရိန္ေခ်ာင္းမ်ား

Miyakojimaကၽႊန္းသည္ အၾကမ္းအားၿဖင္႔ USA,Florida ႏွင္႔ လတၱီက်ဳ႕ တူညီေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွိသည္႕ ကၽႊန္းၿဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ ကၽႊန္းတြင္ ၿမင္႔မားေသာအပူခ်ိန္ ႏွင္႔ စိုထိုင္းဆ ၊ အားၿပင္းေသာ ေနေရာင္ၿခည္ ၊ ဆားဓါတ္ၾကြယ္၀ေသာ

ဆိုလာၿပားမ်ား

Hot-dip galvanizing မ်ားတြင္ အစားထိုးအသံုးၿပဳႏို္င္ၿခင္း

ေလထုမ်ားၿဖင္႔ ဆိုး၀ါးေသာ အခ်က္မ်ားက ၀န္းရံထားပါသည္။

ၿဖတ္ေတာက္ထားေသာမ်က္ႏွာၿပင္မ်ား

ေဆးကြာေနေသာ အပိုင္းမ်ား

ေဟာင္းေနေသာသံမဏိထည္မ်ားကိုၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း

ရိုးရိုး သုတ္ေဆးမွ ROVAL သို႕ ေၿပာင္းလဲၿခင္း

Normal paint
After 7 years
Rust
everywhere ရိုးရိုးသုတ္ေဆး အသံုးၿပဳေသာအခါ
၇ ႏွစ္အတြင္း မ်က္ႏွာၿပင္ အၿပည္႕ သံေခ်း

သံေခ်း ဖယ္ရွားၿခင္း ႏွင္႔
ေဆးအေဟာင္း

ROVAL ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အေရာင္ႏွင္႔ ရာသီဥတု
အသံုးမၿပဳမီ

ROVAL

အသံုးၿပဳၿပီး ၁၂ လအၾကာ

ROVAL ကို္ အသံုးၿပဳၿခင္း

ေၿပာင္းလဲ အသံုးၿပဳၿပီး ၁၀ႏွစ္

ROVAL paint
After 10 years
No rust

အပူခ်ိန္ေၾကာင္႔ပံုပ်က္ေနေသာ

အစိတ္ပိုင္းၾကီးမ်ား

စတီးတာ၀ါတိုင္မ်ား

အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ကားရပ္နားရာေနရာမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အၾကာ သံေခ်းတက္ၿခင္း မရွိ

သံ ေ ခ်းတက္ ၿ ခင္ းမွ ကာကြ ယ္ ႏ ိ ု င ္ သည္ ႔ စြ မ ္ းေဆာင္ မ ႈ လက္ မ ွ တ္

Cold Galvanizing
ROVAL Method
ROVAL သည္ hot-dip galvanizing

အၾကီးစားအေဆာက္ဦးမ်ား

ဘိုးနတ္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ၿခင္း

ေအာက္ေၿခၿပားမ်ားစိုက္ထူၿခင္း

ဂေဟေဆာ္ၿခင္းမ်ား

မ်က္ႏွာၿပင္အဆံုးသတ္မ်ားၿပဳၿပင္ၿခင္း

မီးအလင္းေရာင္တာ၀ါတိုင္မ်ား

ပိုက္မ်ား

စတီးဂိတ္မ်ား

ပလတ္စတစ္အမိုးတိုင္မ်ား

ဆန္ခါမ်ား

ကဲ႕သို႕ ေသာ သံေခ်းမတက္သည္႔

ROVAL
SILVER

အစြမ္းသတၱိ ရွိမႈကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာ
ၿပန္လည္စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မွ

Hot-dip
galvanizing

အသိမွတ္ၿပဳသည္႕ လက္မွတ္
ရရွိထားပါသည္။

သဘာ၀အတိုင္းအသံုးၿပဳႏိုင္
ေသာဇင္႔သုတ္ေဆးမ်ား
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Cold Galvanizing
Compound

Before

After

ROVAL

ローバル

သဘာ၀အတိုင္းအသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ ဇင္႔သုတ္ေဆးမ်ား

သံေခ်းမတက္ႏိုင္ေသာအရည္ေသြးႏွင္႔ကိုက္ညီသည္႕ သဘာ၀တိုင္းသံုးႏိုင္သည္႔ ဇင္႔သုတ္ေဆးမ်ား

ထူးၿခားမႈမ်ား

ေရာစပ္စရာမလို

အရည္ ၂ မ်ိဳးေပါင္းစပ္

အလြယ္တကူအသံုးၿပဳႏိုင္ၿခင္း

သံုးရေသာ ဒုကၡမရွိၿခင္း

ဇင္႔ပါ၀င္မႈ

96 %

ROVAL

အဆင္သင္႕အသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ တစ္ခါသံုး အရည္အမ်ိဳးအစားမ်ား
Aerosol
ထုတ္ကုန္မ်ားလဲ
ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Cold Galvanizing Compound

ローバル

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အသံုးၿပဳနည္းမ်ား

နမႈနာ အေရာင္

စုတ္တံ
25kg

10kg

အေရာင္-မီးခိုးေရာင္

420ml Aerosol

2.5kg

Volume

420ml
Aerosol

1kg

2.5kg

10kg

25kg

Theoretical
coverage
(80μm)

0.5m2

2m2

5m2

20m2

50m2

ေလ/ေလမဲ႕ သုတ္နည္း

ရိုလာ

1kg

ေငြေရာင္ဇင္႔ၾကႊယ္၀ေသာ

သံမဏိတိုင္မ်ားႏွင္႔ တူညီေသာ အေရာင္အရည္ေသြးရႏိုင္သည္႔ ေဆးမ်ား
ဇင္႔ပါ၀င္မႈ

လိုအပ္ေသာ အဆင္႔မ်ား

83 %

သံမ်က္ႏွာၿပင္မ်ား၌ ROVAL ေဆးမ်ားကို တိုက္ရိုက္အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။
ဇင္႔သတၱိမ်ား သံမ်က္ႏွာၿပင္သို႕ ၀င္ေရာက္သြားၿပီး သံေခ်းမတက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

အလူမီနီယံ
ပါ၀င္ေသာ

တားၿမစ္ခ်က္မ်ား

ROVAL SILVER
Zinc Rich Compound

ေအာက္ခံေဆး အသံုးၿပဳၿခင္းကို ေရွာင္ၾကည္ပါ။
ေအာက္ခံေဆး အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင္႔ ROVAL ၏ သံေခ်းမတက္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းမ်ား ေလွ်ာ႔နည္းသြားပါလိမ္႔မည္။

ローバル シルバー

အဓိက အခ်က္ ၃ ခ်က္

နမႈနာ အေရာင္

1
20kg

7kg
အေရာင္-ေငြေရာင္

420ml Aerosol

1.5kg

Volume

420ml
Aerosol

0.7kg

1.5kg

7kg

20kg

Theoretical
coverage
(80μm)

0.4m2

1.4m2

3m2

14m2

40m2

သန္႕ရွင္းေအာင္ ၿပဳလုပ္ပါ

0.7kg

(သံေခ်းမတက္သည္႔ အာနိသင္မပါ)

အသံုးမၿပဳမွီ

အသံုးၿပဳၿပီး

နွံစပ္စြာ ေမႊပါ

3

လံုေလာက္ေသာ အထူရရွိေအာင္သုတ္ပါ

ROVAL top coat ေဆးအသံုးၿပဳထားၿခင္း

Sandblasting သို႕မဟုတ္

ေမာ္တာ အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင္႔ မ်က္ႏွာၿပင္တစ္ခုလံုး

၂လြာအသံုးၿပဳလွ်င္(၁လႊာ : 40μm)

အၿခားပါ၀ါနည္းပညာမ်ားၿဖင္႔

တူညီသည္႔ သိပ္သည္းဆ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

စုစုေပါင္းေၿခာက္ေသြ႕ပါးလႊာဆ = more than ထက္ပိုၿပီး

ေရ၊ဆီေခ်း၊သံေခ်း

Dilution မလိုအပ္ပါ

အထူၿဖစ္ေစရန္ခြဲၿခားအသံုးၿပဳရန္မလိုပါ

စသည္႔ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားပါ

ထူေသာအရာမ်ားအတြက္သာ Xylene အသံုးၿပဳပါ

သံေခ်းမတက္သည္႔ အစြမ္းက ထူဖို႕ၿဖစ္ေစပါသည္။

(သုတ္ေဆးအေလးခ်ိန္၅%အတြင္း)

Coating ၿပဳလုပ္သည္႕ၾကားၾကာခ်ိန ္ ၃၀မိနစ္ မွ ၆၀မိနစ္

မွားယြင္းအသံုးၿပဳမႈမ်ား
ROVAL MC Color Matching Metallic Spray
for Galvanized materials
Coverage : 3m2

2

Powered
agitation
recommended

အေရာင္ေသြးလိုက္ဖက္မႈၿပည္႔စံုေသာ Matallic စပေရးဗူးမ်ား
မီးခိုးေရာင္ coating ေဆးအသံုးၿပဳထားၿခင္း

အသံုးၿပဳမည္႔ မ်က္ႏွာၿပင္ကို

ROVAL

အေရာင္ညီေစေအာင္

ေဆးၿဖင္႔ ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ထားၿခင္း

ROVAL MC ကာလာ အသံုးၿပဳၿခင္း

သံေခ်းတက္ေနေသာ

ေဆးသုတ္ထားေသာ

မ်က္ႏွာၿပင္ေပၚမွ

မ်က္ႏွာၿပင္ေပၚမွ

အသံုးၿပဳၿခင္း

အသံုးၿပဳၿခင္း

