
 
 

  

 

 

 یچسب اپوکس

 
رابط پر  هیمحصول به عنوان ال نیو ارائه شده است . از ا دیتول نیآم یپل هیو هاردنر بر پا A سفنولیب یاپوکس هیبر پا بتن پارس یاپوکس چسب

 تیخاص یشود که دارا یمحصول موجب م نیخوب ا یوشود . گرانر یبتن استفاده م دیبتن به بافت جد یمیدادن بافت قد وندیپ یاستحکام برا

Self level  یطیو مح یاز عوامل جو یریپذ ریفوق العاده ، عدم تاث ی، چسبندگ اریباال ، دوام و طول عمر بس یکیمکان استحکام.  باشد  یتراز خود 

 محصول است . نیخواص ا گریاز د یعال ییایمیبه خصوص عدم جذب آب و خواص ش

 

 واثرات : خواص

 بدون حالل-۱

 کار خشک  ریسطوح ز یقابل اجرا بر رو-۲

 برابر با طول عمر بتن یفیحفظ خواص ک-۳

 کار ریبه سطوح ز ادیفوق العاده ز یچسبندگ-۴

 یکیو مکان یکشش یفوق العاده باال یمقاومت ها یدارا-۵

 

 کاربرد: موارد

 یمیقد یبه مقاطع بتن دیچسباندن بتن جد-۱

 یصال بتن به مقاطع فلزات-۲

 کارخانه ها یریبارگ یها محل و  روها ادهی، پل ها ،پ ابانهایاستفاده در معابر ، خ-۳

 درمقابل رطوبت دائم یپوشش سطوح بتن -۴

 

 مصرف : زانیم

 .باشدیچسب قابل محاسبه م تهیتخــلخل سـطوح مورد اجراء و با توجه به دانس زانیبه مـــ بسـته

 

 مصرف: روش

 نیمواد نچسب و رطوبت باشد . وجود چن ، یمی، رنگ قد ی، روغن ، گردوغبار ، زنگ زدگ یمانند چرب یاز هر گونه آلودگ یعار دیکار با ریز سطح

 گردد . یم یچسبندگ دیمنجر به کاهش شد یطیشرا

 

 : ردیانجام گ ریز یممکن است به روشها یو نوع آلودگ نیریبه سطح ز تیبا عنا یکار زیتم عمل

 

،  یخورنده ، سوزاندن با شعله ، سند بالست کردن سطح ، سمباده کار ییایمیفشارهوا ، شستشو با مواد ش ایشستشو با آب  با حالل مناسب ، شستشو

 . گرید یمکش و روشها اتیعمل

 

کار  ری، موجب ناصاف شدن سطح ز یکار زیه بر تم( وامثال آن، عالودنی)خراشنگیسند بالست ،اسکراچ ، یعمل سمباده کار لهیسطح بوس دنیخراش

 دهد . یم شیرا افزا یچسبندگ زانی، م بیترت نیشده و به ا نیریز هیچسب و ال انیسطح تماس م ادیموجب ازد طیشرا نیگردد. ا یم زین

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 یبی( به مدت تقرقَهیدوردردق ۲۰۰همزن با دورآرام)حداکثر کی لهیبوس و ختهیظرف ر کیشده در  شنهادیپ بیو هاردنر را با نسبت ترک نیجزء رز دو

 باشد . یم یالزام بینسبت ترک قیدق تی.رعا دیمخلوط نمائ قهیدق ۲

 

 رکاریکه مواد به خورد سطح ز یبه گونه ا دیآغشته کن یبه خوب دیغلطک به سطح موردنظرکه قبالً آماده نموده ا ایبرس  لهیآماده شده رابه وس چسب

 . دییآن اجرانما یرا رو دیبرود سپس بتن جد

 

 .دییباال آماده نما قیرابه طر گرچسبیکدیروکش واتصال دوسطح به  یبرا

 

  
 :ییایمیو ش یکیزیف مشخصات

 

 (:زرد روشنB)هاردنر  رنگ ی(:بA)نیرز یمخلوط:طوس رنگ

 تریبرل لوگرمیک۱/۵ مخصوص وزن

   اختالط دوجزء: نسبت

 A+B=2+1 یصورت حجم به

 A+B=2+1 یصورت وزن به

 قهیدق ۳تا  ۲ یمخلوط ساز زمان

 گرادیدرجه سانت ۲۵در قهیدق ۲۰ مصرف پس ازاختالط زمان

 ساعت ۱۲تا ۸ یخشک شدن سطح زمان

  روز ۷ ییخشک شدن نها زمان

  گرادیدرجه سانت ۱۰ یباال درهنگام مصرف طیمح حرارت

 ۷۵N/mm2 یفشار مقاومت

 ۴N/mm2 به بتن یچسبندگ مقاومت

 ۲۰N/mm2 به فوالد یچسبندگ مقاومت

 

 

 باشد . یروزم۱۰گراد پس از یدرجه سانت۲۵ یدردما رفوقیمقاد

 

 

 :مالحظات

 : ینگهدار نحوه

 باشد. یم یقابل نگهدار گرادیدرجه سانت ۳۵ یال ۵ ی، در دما دینور خورش ی، دور از رطوبت و تابش طوالن هیاول یسال در بسته بند کی
 

 

 

 

 

 
 


