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Epoxy Dur 31  

 تروپيكواپوكسي جهت تعميرات با خاصيت تيكس چسب

با فاقد حالل است كه تركيبي از رزين هاي اپوكسي  ئيدو جزچسب و مالت تعميراتي  13اپوكسي دور 

 است. فيلرهاي مخصوص بسيار مقاوم

 مي باشد. grade 3 class A + B  ،ASTM C 881 - TYPE 1مطابق با اين محصول 
 

شده و در موارد  نرمال و ديرگير توليد ،با توجه به سرعت واكنش در سه نوع زودگير 13اپوكسي دور 

 كار مي رود :ه زير ب

 تعميرات بتن  

 پركردن درزها و ترك ها 

 جدول پياده روها ،ستون ها ،بعنوان چسب ساختماني براي قطعات بتني پيش ساخته 

 و شيشه اپوكسي ،پلي استر ،سراميك ،چوب ،آهن ،فوالد ،تسطيح كننده براي بتن وسبنده ماده چ 

 پر كردن سوراخهاي ميان بولت  

 كاشت آرماتور انتظار  

 كاشت بولت 

 Epoxy Dur31 SBAبراي چسباندن قطعات پل چسب هاي مخصوصي موجود است مانند 

Type SO2 & SO3 . 
 

 فاقد حالل 

 عاليمقاومت مكانيكي  

 سخت شدن بدون جمع شدگي 

 مقاومت سايشي و ضربه اي باال 

 حتي در دماي باال هم شره نمي كند تيكسوتروپيك است و  

 )با توجه به نوع محصول( مقاومت اوليه باال 

 صحت اختالطهر جزء داراي رنگ مختلف براي كنترل  

 و مرطوب اجراي آسان و مناسب براي سطوح خشك 

 

 (سياه B، جزء  سفيد Aري )جزء خاكست رنگ:

 (A+B) گرمي 888و   كيلوگرمي 8هاي واحد  بسته بندي:

 (C08° دماي  دركيلوگرم بر ليتر) 56/3: حدود وزن مخصوص

 ميليمتر  يكضخامت  بهمترمربع  در هركيلوگرم  7/3 حدودمیزان مصرف : 

 (ينسبت وزني و حجم)  = A:B 1:  3ر نوع نرمال و زودگي :نسبت اختالط

 (نسبت وزني و حجمي)   = 0A:B : 3           نوع ديرگير            

 نگهداري گردد. C16°تا  C6°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 از نشدهبدر بسته بندي اوليه و  مناسب ط نگهداريه پس از توليد به شرما5 مدت نگهداري:

 تعريف:

وارد مصرف:م  

 فوايد:

 مشخصات فني:
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   ه از مخلوط:مدت زمان استفاد

 نرمال )دقيقه( ديرگير )دقيقه( زودگير )دقيقه( (C°دما )

08 - 06 - 

18 - 68 08 

08 08 08 08 

38 08 - 08 

6 58 - - 

 

 

  C06° يدما در  روز 7  پس از مقاومت مكانیكي:
 

 زودگیر ونرمال نوع   ديرگیرنوع  

 52-52 (N/mm²) 42-02 (N/mm²) مقاومت خمشي

 52-52 (N/mm²) 52-52 (N/mm²) مقاومت کششي

 02-22 (N/mm²) 02-02 (N/mm²) مقاومت فشاري

 C 52  --- (N/mm²) 42-42°ساعت در دماي 54پس از 

 C 02  --- (N/mm²) 42-02°ساعت در دماي  54پس از 

 --- C 22  (N/mm²) 42-42°ساعت در دماي  54پس از 

 2/0-0 (N/mm²) 2/0 (N/mm²) مقاومت چسبندگي به بتن

 52  (N/mm²) --- مقاومت چسبندگي به فوالد
 

    N/mm2 0188  مدول االستیسیته:

 ºC/انبساط حرارتي:ضريب 
 (ºC08تا  -ºC08)در محدوده  65×  5-38

 انواع مختلف به شرح زير مي باشد: ياجرا درجه حرارت بهينه براي :نكته مهم

 نرمال: ºC 18 -38  

 زودگير: ºC 36 - 6  

 :ديرگير ºC 08 - 06  

استفاده از مخلوط كمتر خواهد شد در حالي كه در  زمان در دماي باالتر از دماهاي پيشنهادي مدت

 مخلوط سفت شود.  مدت زمان زيادي طول خواهد كشيد تا ،دماهاي پايين تر

 (با بخش فني تماس حاصل فرماييد. ،درجه 06دماي باالتر از  صورت استفاده در)در

 

 مشخصات فیزيكي:
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  : شرايط سطح کار

 يهموار بوده و گيراي ،( N/mm2 06سطح كار بايد استحكام كافي داشته باشد )حداقل مقاومت فشاري 

%( و  0كمتر از رطوبت خشك )براي سطوح سيماني  ،همچنين متراكم .مكانيكي خوبي داشته باشد

 باشد. N/mm2 6/3حداقل مقاومت قلوه كن شدن بايد  .ده باشدعاري از ذرات سست و شكنن

 :آماده سازي سطح

و يا ذرات  زده اليه هاي يخ، گريس ،چربي ،غبار هرگونه گرد و تميز و عاري از ، سطح بايد محكم

اليه هاي ضعيف و همچنين آلودگي ها را بايد توسط روش هاي مكانيكي ماننـد شات  .سست باشد

به وسيله فشار باد بايد سطح را  پس از آن حتماً .يا تيشه اي كردن برداشت ي برقي، برس سيمبالست

 .هفته باشد 0بايد حداقل  بستر عمر بتن ،با توجه به شرايط . غبار تميز كرد بطور كامل از گرد و

 :طريقه اختالط

 هم بزنيد (دور در دقيقه 068 حدودكم ) دوربا يك همزن  به وسيلهاضافه كنيد و  Bبه جزء  را A جزء

در هر بار اختالط، بايستي  .بدست آيد يكسانو يكنواخت با غلظت و روانـي  همگن يتا اينكه مخلوط

( مصرف ºC06دقيقه )در دماي  18-08فقط مقداري از مواد را مخلوط نمائيد كه بتوان آن را در مدت 

ذكر اين نكته  ي باشد.كرد. پس از گذشت اين زمان، مخلوط به سرعت سفت شده و غير قابل استفاده م

بايد بطور دقيق رعايت شود. در صورت عدم رعايت صحيح  Bو  Aضروري است كه نسبت اختالط اجزاء 

 نسبت اختالط ، مقاومتهاي مكانيكي ذكر شده دچار افت خواهند شد.

 ا:اجرنحوه 

يا  و ماله ،دككار وسيلهرا مستقيماً به  A+Bمخلوط  شرايط اجرا،مورد استفاده و كاربرد و بسته به 

 ميليمتر است. 08 اليه اجرايي مجاز در هر حداكثر ضخامت .وي سطح اجرا نماييدر بر ساير ابزار مشابه

 استفاده نمود. Epoxy Dur 41در صورت نياز به اجرا در ضخامت و حجم زياد ميتوان از 

ز گرد و غبار بوده و زماني كه براي كاشت آرماتور مورد استفاده قرار مي گيرد، سوراخ بايد عاري ا

از محبوس شدن هوا در  Epoxy Dur 31در هنگام پر كردن سوراخ به وسيله خشك باشد. همچنين 

 اليه هاي زيرين، به روشهاي معمول )مانند سيخ زدن( جلوگيري نمائيد.

 :تمیز کاري

خشك  تمال پاك كنيد. Colma Cleaner به وسيلهالت را بالفاصله پس از استفاده آتمام وسايل و ابزار

 .شده بصورت مكانيكي قابل جداشدن مي باشد
 

در  در هنگام كار با اين محصول استفاده از عينك و دستكش ايمني توصيه ميگردد پیش بیني هاي ايمني:

 .به پزشك مراجعه كنيدو بالفاصله  چشم و يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد صورت تماس با

 مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد. مسايل زيست محیطي :

 مي باشد. 0كالس   A + Bدرجه سمي بودن  مسمومیت:

  بي خطر حمل و نقل:

 کاربرد :

 دستورات ايمني:

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

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک ه صدر، ميدان پيتهران، بزرگرا

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


