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Epoxy Cement 720 

 سیمان-تعمیراتی بر پایه اپوکسیمالت 

Epoxy Cement 720  مانیساپوکسی و ه يپابر  یسه جزئ تعمیراتیمالت (Epocem است که برای )

 تعمیرات سطوح بتنی به منظور اجرای پوشش نهايی از جنس اپوکسی مورد استفاده قرار می گیرد.
 

 و سنگ بتن، مالت یروبر متر( یلیم 1-5 بند کننده ) به عنوان مالت آب 

 باشند یم يیایمیکه در تماس با مواد ش یسطوح بتن یرات رویتعم 

 یو عمود یآب بند کردن حفره ها در سطوح افق یبرا 

در مواردی که پوشش نهايی از جنس اپوکسی باشد ، تسطیح و ترمیم سطوح بتنی بايستی با  

 اين مالت انجام شود.

 

 سهولت استفاده و اجرای ساده  

 ضد آب، ولی دارای قابلیت تنفس 

 آب بند کننده مناسب برای حفره ها 

 چسبندگی عالی حتی روی بتن مرطوب 

 در برابر مواد خورنده نفوذگر یحفاظت عال 

 زمان کیورينگ طوالنی نداردبه  یازینبعدی  یپوشش اپوکس یاجرا یبرا 
 

 هتیر یخاکستر :رنگ

 (A+B+C)کیلوگرمی  11واحدهای  بسته بندي:

 کیلوگرم بر لیتر )مالت تازه( 1حدود  :(ºC02وزن مخصوص)در 

 = A : B : C 11/1:  68/1 : 11  :)وزنی( نسبت اختالط

 قهیدق 14حدود  :زمان قابل کارکرد

 ح دارد(میلیمتر )بستگی به شرايط سط 1کیلوگرم در هر مترمربع به ضخامت  1حدود  مصرف: میزان

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

 (C55°تا  C5°)دمای نگهداری بین 

 باز نشده و بسته بندی اولیه نگهداری مناسب در شرط به تولید،ماه پس از  9 مدت نگهداري:
 

 :(ºC02 يروزه در دما 02) یکیمقاومت مکان

  N/mm214  :یمقاومت فشار

  N/mm29  :یمقاومت خمش

 N/mm25/5-5/1  به بتن: یمقاومت چسبندگ

 654باً يتقر :شاخص مقاومت در برابر نفوذ آب

 51444باً يتقر :CO2شاخص مقاومت در برابر نفوذ 

 Kg/m2.hr 45/4باً يتقر :ب جذب آبيضر

 m/m.ºK 8-14 ×16باً يتقر :یب انبساط حرارتيضر

 باال :سیکل ذوب و يخمقاومت در برابر 

 KN/mm2  8/11باً يتقر :تهیسیمدول االست

 تعريف:

 موارد مصرف:

يد:فوا  

 مشخصات فنی :

  :یکيزیخواص ف
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  سطح: يآماده ساز

آلوده بخصوص روغن  یه هاياز ذرات سست و گرد و غبار باشد. ال ید سالم و عاريا مالت بايسطح بتن 

 د کامالً زدوده شوند.يره بتن بایز شیو مواد چرب و ن

 زنجاب گردد و آب اضافی در سطح نیز جمع آوری گردد. سطح بايد کامالً

 اختالط: نحوه 

دور در  154)حدود با دور کم همزن برقی  بوسیله يکو  را درون يک ظرف مناسب ريخته Bو  A اجزاء

)پودر( را در حین همزدن   Cسپس جزء با هم مخلوط کنید. کامالًبه مدت حدود يک دقیقه  دقیقه(

بتدريج اضافه کرده و اختالط را ادامه دهید تا مخلوطی يکنواخت و بدون کلوخه بدست آيد. ذکر اين 

بايد بطور دقیق رعايت شود ولی بسته به شرايط  Bو  Aنکته ضروری است که نسبت اختالط اجزاء 

د تا غلظت و قوام مناسب جهت اجرا )پودر( را تنظیم کر  C)خصوصاً دمای محیط( می توان مقدار جزء

 فراهم شود.

 14در هر بار اختالط، بايستی فقط مقداری از مواد را مخلوط نمائید که بتوان آن را در مدت حدود 

 دقیقه مصرف کرد. پس از گذشت اين زمان، مخلوط به سرعت سفت شده و غیر قابل استفاده می باشد.

  نحوه اجرا:

به منظور دستیابی به سطحی   کنید.سطح مرطوب اجرا  یروبر  ا ماله يکاردک  به وسیلهرا  مالت

صاف، چند دقیقه پس از اجرا )گیرش اولیه انجام شود( کمی آب بر روی مالت، اسپری کرده و به 

  وسیله ماله ، سطح را کامالً صیقلی و پرداخت نمائید.

Epoxy Cement 720  ی محافظت شود.ساعت پس از اجرا در برابر بارندگ11بايد تا 

 نکات مهم:

 دمای محیط و سطح بايد حداقل ºC 5  و حداکثرºC 55 .باشد 

  میلیمتر باشد. در صورت نیاز به اجرا در ضخامت  5میلیمتر و حداکثر  1حداقل ضخامت اليه اجرا

 بیشتر ، بايد بصورت اليه ای اجرا شود.

به وسیله هنوز مالت روی آن تازه میباشد  : وسايل کار را بالفاصله پس از خاتمه کار وقتی کهتمیزکاري

 .خشک شده بصورت مکانیکی قابل جداشدن می باشد مالت آب تمیز نمائید.
 

هنگام اجرا از عینک و دستکش استفاده نمايید. در صورت تماس با چشم و يا  :هاي ايمنی پیش بینی

  مخاطهای تنفسی فوراً به پزشک مراجعه نمايید.

قادير اضافی را در آب و کند. م آب را آلوده می  Bو  Aخلوط يا هر يک از دو جزء م زيست محیطی: مسائل

 يا خاک نريزيد.

 باشند. غیر سمی می C  جزءاست.  1کالس   Bو  A اجزاءدرحه سمی بودن  :تیممسمو

 ی خطررای تمام اجزاء بب :حمل و نقل
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