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 يریتعم هايمالت  يبرا یاپوکس هیبرپا   وندزایپ
AFZIR Epoxy Bonded - EPB™10025 

 آشنایی
EPB™10025، میئی براي اتصال دائجز چسب اپوکسی دو 

ها در فضاهاي داخلی و بیرونی بتن به بتن و بازسازي سازه
حین سخت شدن  ساختمان است. این محصول قبل و در

ولی پس از سخت شدن در کند میمقداري رطوبت را تحمل 
آب نامحلول است. قدرت چسبندگی نهایی آن به مراتب از 

فاقد جمع شدگی رزین این مقاومت کششی بتن بیشتر است. 
 .کندمیاست و هیچ تنشی را به بتن وارد نو انقباض 

 کاربرد 
EPB™10025،  یک پیوند دهنده مناسب براي اتصال مواد

و آجر  سرامیکسیمانی تازه به بتن، سنگ، چوب، فوالد، 
است. این محصول بر روي سطوح تمیز شده، سفت و با دوام 

شود مانند: فوالد، آجر یا کاشی لعاب دار، میاستفاده 
 این چسب هاي بتنی. همچنین سرامیک، موزاییک، و کف

 و به مرطوبهاي سوراخهاي فوالدي در براي کاشت میله
ع عنوان پیوند دهنده براي روکش کردن یا تنظیم ارتفا

 .تواند مورد استفاده قرار گیردمی ها سرستون

 مشخصات فنی

 شکل ظاهري

خمیر خاکستري کم رنگ (پس از 
 اختالط)

 : خاکستري Aجزء 
 : کهربایی Bجزء 

 وزنی A : B  = 4 : 1 نسبت اختالط

 وزن مخصوص مخلوط
درجه  25کیلوگرم در لیتر(در  55/1

 گراد) سانتی
 روز) 7مگاپاسکال (پس از  60 تاب فشاري

 مگاپاسکال 5/2 پایداري چسبندگی
 روز) 7مگاپاسکال (پس از  20 تاب کششی
 روز) 7مگاپاسکال (پس از  30 تاب خمشی

 گراد + درجه سانتی65تا  -35 دماي بهره برداري
 گراد) درجه سانتی 25ساعت (در  6 گیرش سطحی

 گراد) درجه سانتی 25روز (در  7 سخت شدن نهایی
 گراد) سانتیدرجه  25دقیقه (در  60 زمان کارایی

 ها ویژگی
 چسبندگی عالی به بتن و بیشتر مصالح ساختمانی 
 هاي اولیه و نهایی عالی کسب مقاومت 

 خوب کششیقاومت م 
  سایشپایداري در برابر ضربه و 
  داراي خاصیت مرطوب کنندگی خوب و آغشته سازي

 شده الیاف بافته شده و نبافته
 غلظت کم و قدرت نفوذ زیاد 
  کاربرانبوي ناچیز و ایمن براي 
 اختالط آسان و زمان کارایی طوالنی 

 آماده سازي سطح
سطح زیرکار بایستی سفت و عاري از ذرات سست باشد. گرد 

آوري،  و خاك، شیرابه سیمان، روغن، گریس، ماده عمل
ها، مواد تجزیه شونده، و دیگر موادي که باعث عدم  چربی

. آماده گردد از روي سطح تمیز بایستیمشوند میچسبندگی 
هاي پاششی، ساب یا برس  تواند به روشمیسازي سطح 

هاي سطحی و انجام شود. آسیب دیدگی، حفره میسی
مناسب که توسط طراح  با مواد تعمیري باید فضاهاي خالی

تا در مصرف چسب صرفه گردد شود تسطیح میپیشنهاد 
 .کار باید قبل از اجرا خشک باشد بستر. همچنین جویی شود

با استفاده از مورد نظر سطح  ، EPB™10025 قبل از اجراي
چنانچه براي آماده سازي از  .گردد مکنده برقی تمیزدستگاه 

، دقت شود که آب آزاد روي شودمیآب تحت فشار استفاده 
 سطح وجود نداشته باشد.

 اختالط
 A بخشبه  B بخش. داده شودخوبی تکان به بخشابتدا هر 

مجهز به یک کند  و با استفاده از یک دریل دورگردد اضافه 
تا گردد مدت دو تا سه دقیقه مخلوط  بههمزن مناسب 

نواخت بدست آید. براي تهیه احجام کوچکتر، مخلوطی یک
در ظرف تمیز  A بخشحجم از  4را با  B بخشیک حجم از 

. همواره مقداري رددگمخلوط کن ریخته و به درستی مخلوط 
کورد نظر کارایی  که در محدوده زمانگردد مخلوط رزین 

 .مصرف شود

 روش اجرا
(دستگاه پاشش  به کمک قلم مو، غلتک یا پیستوله بدون هوا

طور  به، یک الیه از ماده پیوندزاي مخلوط شده ایرلس)
سطح  می، بگونه اي که تماگرددروي سطح اجرا ر بیکنواخت 

در زمانی طور کامل پوشش داده شود. بتن یا مالت تازه  به
نوز چسبندگی زا خشک نشده و هکه الیه پیوندریخته شود 
 ظاهري دارد.
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 مقدارمصرف مواد
 کار). گرم در مترمربع (بسته به همواري بستر 600تا  350

 ، چسب اپوکسی و اندودهامقادیر مالت
اساس نیاز پروژه، مسائل زیست محیطی  مصالح ساختمانی بر

قادر به  شرکت افزیرکند. میقابل اجرا و شرایط سطح تغییر 
هاي نیاز و قابل اجرا مالت ها، چسبتعیین دقیق مقادیر مورد 

 باشد.میاپوکسی و اندودها براي موارد خاص 

 هاحدودیتم
 EPB™10025،  گراد  + درجه سانتی5در دماي کمتر از

 .گرددناجرا 
 EPB™10025،  زیرا باعث افت  گرددنرقیق  حاللبا

 شود.میمقاومت 
  بستگی روز باشد، که  28تا  21سن بتن بستر باید بین

 آوري و خشک شدن آن دارد. عملبه شرایط 

 تمیزکردن ابزار
ابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در 
هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حالل 

فقط به پیشنهادي قابل شستشو هستند. مواد سخت شده 
 .شوندمیروش مکانیکی پاك 

 بسته بندي
EPB™10025، مجموع اجزا) ( میکیلوگر 20بندي بسته در

 شود.میعرضه 

 هاي ایمنیرهنمود
این محصول ممکن است باعث آسیب پوستی شود، در هنگام 
کار از وسایل ایمنی فردي مانند دستکش، عینک و لباس کار 

. در صورت تماس احتمالی با پوست، چشم و رددگاستفاده 
فراوان شستشو  با آب گرم اعضاي مخاطی بالفاصله موضع

 .گردد و به درمانگاه مراجعهداده شود 
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