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Epoxy Bedding 156 

  چسب اپوکسی برای نصب سرامیکهای ضد اسید 

با ويسکوزيته نرمال است كه برای نصب كاشي و سرامیك در جزيي  سهاپوكسي  مالتيك  محصولاين 

محیط های شیمیايي بر روی كف مورد استفاده قرار مي گیرد و مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 

 .مي باشد 2كالس  Rنوع  21421
 

 (Thin Bedنصب انواع كاشي و سرامیك های ضداسید بر روی كف به روش بستر نازک) 

 كارخانجات تولید موادغذايي 

 صنايع لبني و نوشابه سازی  

 صنايع شیمیايي و معدني 

 واحدهای الکترولیز و آبکاری 

 انبارهای مواد شیمیايي 

 اتاق باتری 

 ه در معرض مواد شیمیايي قرار دارند.و بطور كلي محیطهايي ك 
  

 سهولت اجرا  

  گرانروی )ويسکوزيته( قابل تنظیم 

 اختالط آسان  

 مقاومت مکانیکي زياد  

 چسبندگي عالي به سطوح بتني 

 مقاومت شیمیايي عالي 
 

 (شفاف): زرد روشنAجزء   گ:رن

 زرد روشن)شفاف(: Bجزء  

 م(سفید )مايل به كر: Cجزء  

 : كرم رنگ  A+B+Cمخلوط          

 كیلوگرم بر لیتر 7/2 حدودوزن مخصوص: 

 (A+B+Cكیلوگرمي ) 14 واحدهای ندي:بسته ب

 )نسبت وزني( = A : B : C 3:  2:  8 نسبت اختالط:

 C13°در دمای  دقیقه 33-33 حدودزمان قابل اجرا : 

 میلیمتر 3تا  1به ضخامت  كیلوگرم در هر متر مربع3-4حدوداً : ميزان مصرف 

از رطوبت محافظت گردند.  Cاز انجماد و تابش مستقیم آفتاب و جزء  Bو A اجزاء  شرايط نگهداري:

 (C33°تا  C3°)دمای نگهداری بین 

 از نشدهبدر بسته بندی اولیه و  مناسب ط نگهداریيك سال پس از تولید به شر مدت نگهداري:
 

  : شرايط سطح كار

هموار  (، صاف وN/mm2 13باشد)حداقل مقاومت فشاری  برخوردار استحکام كافي از ح كار بايدسط

كمتر رطوبت خشك )برای سطوح سیماني  ،همچنین متراكم .مکانیکي خوبي داشته باشد يبوده و گیراي

 .باشد N/mm2 3/2حداقل مقاومت قلوه كن شدن بايد  .%( و عاری از ذرات سست و شکننده باشد 4از 

  تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:

:كاربرد   
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  ازي سطح :آماده س

اليه های  .گريس و يا ذرات سست باشد ،چربي ،غبار هرگونه گرد و تمیز و عاری از ، سطح بايد محکم

 ، برس سیمي برقيضعیف و همچنین آلودگي ها را بايد توسط روش های مکانیکي ماننـد شات بالست

 .غبار تمیز كرد ل از گرد وبايد سطح را به طور كام پس از آن حتماً .يا تیشه ای كردن برداشت

  اختالط :طريقه 

با دور كم همزن برقي  بوسیله يكو  ريخته ي با گنجايش كافيظرف مناسبرا درون  Bو  A اجزاء

)پودر( را   Cسپس جزء با هم مخلوط كنید. كامالًبه مدت حدود يك دقیقه  دور در دقیقه( 133)حدود 

تا مخلوطي يکنواخت و بدون كلوخه  در حین همزدن بتدريج اضافه كرده و اختالط را ادامه دهید

بايد بطور دقیق رعايت  Bو  Aبدست آيد. همچنین ذكر اين نکته ضروری است كه نسبت اختالط اجزاء 

)پودر( را تنظیم كرد تا غلظت   Cشود ولي بسته به شرايط )خصوصاً دمای محیط( مي توان مقدار جزء

 و قوام مناسب جهت اجرا فراهم شود.

دقیقه  33-33در هر بار اختالط، بايستي فقط مقداری از مواد را مخلوط نمائید كه بتوان آن را در مدت 

 مصرف كرد. پس از گذشت اين زمان، مخلوط به سرعت سفت شده و غیر قابل استفاده مي باشد.

 اجرا : روش

سطح  روی میلیمتر بر 1-3 چسب آماده شده را به ضخامتاز يك ماله يا كاردک دندانه دار ، با استفاده 

در بتوانید آنرا حداكثر كه  اجرا نمائید مساحتي درچسب را بايد  ،در هر مرحله .پخش كنید مورد نظر

 ، برای چسبندگي بهتر .چسب فشار دهید بر روی خوبي. كاشي را به كنیددقیقه كاشیکاری  13مدت 

تـه به نـوع و اندازه كاشي درزهای كاشي را در حین فشردن به آرامي در جای خود حركت دهید. بس

درز بین كاشیها  ، در هنگام نصب كاشي ها دقت كنید كه چسب .مناسبي در بین كاشي ها در نظر بگیريد

داشته  اجرای مواد بندكشي ضد اسید را را پر نکند و درز به اندازه حداقل نصف ضخامت كاشي جای 

را  اجرای مواد بندكشي ضد اسید ستفاده نمائید.ا Gard 550برای بندكشي بايستي از محصول  باشد.

 .انجام دادساعت  48پس از آماده شدن سطح برای تردد افراد طبق جدول زير و حداكثر تا میتوان 

 عمل آمدن نهايي:
Epoxy Bedding 156 °C23 °C13 °C33 

 ساعت 6 ساعت 21 ساعت 14 قابلیت تردد پیاده

 روز 1 روز 3 روز 3 بار مکانیکي سبك

 روز 3 روز 7 روز 23 كامال قابل استفاده
 

  برای نصب كاشي در سطوح عمودی )ديوار( از محصولEpoxy Bedding 156 Paste .استفاده نمائید 

  دمای محیط و سطح در هنگام اجرا ، بايد بین°C8  تا°C33  حداقل(باشد°C3 )باالتر از نقطه شبنم 

به وسیله ز خاتمه كار وقتي كه هنوز مالت روی آن تازه میباشد : وسايل كار را بالفاصله پس اتميزكاري

 .خشك شده بصورت مکانیکي قابل جداشدن مي باشد مالت تمیز نمائید. Cتینر 
 

 در هنگام كار با اين محصول استفاده از عینك و دستکش ايمني توصیه میگردد.   هاي ايمني: پيش بيني

 .و يا پوست با اين محصول، محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشويیددر صورت آلوده شدن چشم 

 در حالت مايع آب را آلوده مي كنند لذا آنها را در آب، خاک، يا فاضالب نريزيد. Bو  Aاجزاء   مسائل زيست محيطي:

 بي خطرحمل و نقل : 

ايمني: دستورات  

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک تهران، بزرگراه صدر، ميدان پي

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


