Technical Data Sheet

Epox-4112
(چسب اپوکسی سریع نصب سنگ اسلب)
شرح محصول
وح مختل ب ه یک دیرر د ص ن ت
این محصول یک چسب اپوکسی دو جزیی با خاصیت عدم شره گ ی و پرکنن دگی جت ت چس دا دط
اختماط ا ت .این چسب دو جزئی پس از مخلوط شدط به ادگی قابل ا تفاده بوده و د دمای محیط پخت می شود و با خواص فوق ال اده
خود منا ب کا بردهای زیر می باشد.
کاربردها
محصوالت بتنی پیش اخته
لوله ها و مخازط بتنی
پیچ و متره های تز یق
ق ات فایدرگالس
نگ های طدی ی
ک و پله های بتنی
آجر و رامیک
توط های بتنی
فلزات
قالدریری بتن آ یب دیده
مزایا
سدت مخلوط اده 1:1
بافت تیکسوتروپیک،که به احتی ترکیب می شود
وح عمودی
بدوط افتادگی د
تنظیم ریع
چسدندگی و کیو ینگ د شرایط ام لوب ( رد و مرطوب)
حفظ ا تحکام خوب پس از غوطه و شدط طوال ی مدت د آب
مقاومت کششی و فشا ی برتر از بتن
مقاومت شیمیایی بسیا خوب

خواص محصول

مخلوط رزین و هاردنر

هاردنر

رزین

مشخصات

خمیر تیکسوتروپیک

خمیر تیکسوتروپیک

خمیر تیکسوتروپیک

شکل محصول

کرم

خاکستری

فید

گ

15.1

15.1

15.1

چرالی(گرم بر ا تیمتر مک ب)
ژل تایم د دمای  5.د جه ا تیرراد د ازای 111
گرم

 3دقیقه

نسبت اختالط محصول

بر حسب وزن (گرم)

نسبت اختالط محصول

111

زین

111

ها د ر

آماده سازی سطوح
ا تحکام و دوام یک اتصال با د شده به آماده ازی منا ب

وحی که باید چسدا ده شو د بستری دا د .حداقل

وح مفصلی باید با یک

ماده چربیگیر خوب ما ند ا توط ،ایزوپروپا ول (برای پال تیک) یا ایر مواد چربیگیر اختصاصی تمیز شود تا همه آثا وغن ،گریس و کثیفی
از بین برود .هرگز داید از قیق کننده های الکلی ،بنزینی یا گ با د جه پایین ا تفاده کرد .قوی ترین و بادوام ترین اتصاالت با اییدط
مکا یکی یا حکاکی شیمیایی

وح بدوط چربی به د ت می آیند .اییدط باید با د مرحله چربی زدایی ا جام شود.

نکات مهم
ا تفاده از سدت حجمی برابر جزء اول و دوم د زماط مخلوط کردط ضرو ی می باشد .د صو ت عدم توجه به این سدت ه ا احتم ال ک اهش
خصوصیات فیزیکی مخلوط پس از پخت وجود داشته و با افزایش میزاط خ ا ،احتمال عدم پخت مو د یاز و تغیی ر

گ د اث ر م رو زم اط

وجود دا د.

تعمیر و نگهداری تجهیزات
قدل از خشک شدط بقایای چسب ،همه ابزا ها ا باید با آب گرم صابوط تمیز کنید .حذف زباله های پخته شده یک عملیات دش وا و زم اط ب ر
ا ت .اگر از حالل هایی ما ند ا توط برای تمیز کردط ا تفاده می شود ،کا کناط باید اقدامات احتیاطی منا ب ا ا جام دهند و عالوه ب ر ای ن،
از تماس پو تی و چشمی خوددا ی کنند.

خواص مکانیکی محصول
test method

value

Property

ASTM D638

28 mpa

tensile strength

ASTM D1002

10 mpa

tensile shear strength steel/steel

ASTM D695

80 mpa

compressive strength

ASTM D790

15 mpa

flexural strength

سالمت و امنیت
چسب ا باید د ظروف د بسته د دمای  5.د جه رتدا ی کرد.
پس از ا تفاده از مواد ،د ب مواد باقیما ده ا محکم بدندید.
قدل از ا تفاده از مواد وی
قدل از ا تفاده از مواد،

ح ،م مئن شوید که هیچ گرد و غدا  ،طوبت یا طوبت وی

ح ا از هرگو ه چربی و کثیفی تمیز کنید.

هنرام ا تفاده از مواد از د تکش صن تی و ما ک ا تفاده کنید.

ح وجود دا د.

