
სერტიფიცერებული სისტემები
SELEMIX სისტემა უზრუნველყოფს ISO 12944 სერტიფიცირებული ღებვის სისტემის ფართო 
არჩევანს, რომელიც აკმაყოფილებს მომხმარებელთა სხვადასხვა მოთხოვნილებებს 
გამძლეობის, ფასისა და ხარისხის მიხედვით.

ISO 12944 არის აღიარებული და ფართოდ მიღებული სტანდარტი ფოლადის 
კონსტრუქციებისთვის, სხვადასხვა გარემოში.
გვერდით ცხრილში ჩამოთვლილი საფარის სისტემები აღწერს კოროზიის სხვადასხვა 
დონეს, რომელიც კვალიფიცირდება დამოუკიდებელი ISO 9001 სერთიფიცირებული 
ლაბორატორიის მიერ 12944 მე-6 პარაგრაფის-ის ტესტის მეთოდების შესაბამისად.

სამრეწველო სამღებრო გადაწყვეტილებების
ფართო არჩევანი
SELEMIX სისტემა სპეციალურად შექმნილია სამრეწველო 
გამოყენებისთვის: 
მისი დივერსიფიცირებული  სისტემა საშვალებას იძლევა ნებისმიერი 
მოთხოვნა როგორც ზედაპირის დაცვის, ასევე ესთეტიკური კუთხით 
უზრუნველყოს.

Selemix-ის სისტემა არის მოქნილი და ეფექტური. შედგება მაღალი 
კონცენტრაციის პიგმენტებისა და ფისების ფართო სპეკტრისგან რაც 
საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ მომხმარებლის მოთხოვნებზე 
მორგებულ სამღებრო სისტემა.

ISO 12944 გარე ატმოსფერულ
პირობების კლასიფიკაცია

- შენობები გათბობით სუფთა ატმოსფერულ 
პირობებში მაგ. სკოლები, ოფისები, 
მაღაზიები და სასტუმროები.

დაბინძურების დაბალი 
დონის ატმოსფეროები. ხშირ 
შემთხვევაში სოფლები.

გათბობის გარეშე შენობა სადაც შეიძლება 
მოხდეს კონდენსაცია მაგ. დარბაზები, 
საწყობები, სპორტული ობიექტები.

მაღალი ტენიანობის და ჰაერის 
დაბინძურების მქონე საწარმოო სივრცეები 
(საკვების გადამამუშავებელი საწარმოები, 
სამრეცხაოები, ლუდსახარშები).

ქიმიური ქარხნები, საცურაო აუზები, 
სანაპიროები და გემების სადგომები.

ქალაქის და სამრეწველო 
ატმოსფერო, გოგირდის 
დიოქსიდის ზომიერი 
დაბინძურებით. ზღვის  
სანაპიროები დაბალი 
მარილიანობით.

სამრეწველო ზონები და 
სანაპიროები ზომიერი 
მარილიანობის 
მაჩვენებლით.

სამრეწველო ზონები 
მაღალი ტენიანობით და 
აგრესიული ატმოსფეროთი.

სანაპირო და ოფშორული 
ადგილები მაღალი 
მარილიანობის 
მაჩვენებლით.

შენობა ან ადგილები თითქმის მუდმივი 
კონდენსაციით და მაღალი დაბინძურებით.

შენობა ან ადგილები თითქმის მუდმივი 
კონდენსაციით და მაღალი დაბინძურებით.

კოროზიის 
კლასი

გარე დაბინძურების 
მაჩვენებელი

შიდა დაბინძურების 
მაჩვენებელი

ISO 12944 გამძლეობის 
დიაპაზონი

გამძლეობის დიაპაზონი 
წარმოადგენს სისტემის 
სიცოცხლის 
ხანგრძლივობას, პირველი 
ტექნიკური სამუშაოების 
საჭიროებამდე.

=     2-5 წელიდაბალი    
=     5-15 წელისაშუალო 
=   15 წელზე მეტიმაღალი
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SELEMIX ISO 12944
სერთიფიცირებული საღებავების სისტემები
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ქ. თბილისი, მეფე მირიანის 116
+995 32 2420350 | WWW.CAP.GE
ექსკლუზიური დისტრიბუტორი

შპს კაუკასუს პეინტს


