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Epoxy Dur 32  

 قديم  و چسب اپوكسي اليه رابط بين بتن جديد

جزئي فاقد حالل بر پايه اپوكسي است كه به عنوان اليه رابط ، پیوند  يك چسب دو 23اپوكسي دور

 جديد ايجاد مي كند. بتن  بسیار مقاوم  و پايداری را بین بتن قديم و 

 .مي باشد Grade 2 Class B + C ،ASTM C881-78 type 11مطابق با اين محصول 
 

به واسطه ويسکوزيته مناسبي كه دارد به خوبي در بافت بتن قديم نفوذ كرده  23اپوكسي دور 

بین بتن قديم و جديد ايجاد و پس از اجرای بتن يا مالت جديد، پیوند بسیار مقاومي را 

ومت كششي بتن بیشتر از مقا چسب،میکند بطوريکه مقاومت كششي ايجاد شده توسط اين 

به همین دلیل اين ماده برای ايجاد اتصال بین بتن قديم و جديد بسیار مناسب  خواهد بود.

 باشد. مي

 اتصال بتن به مقاطع فوالدی  

 به عنوان اليه رابط بین بتن و فوالد در تعمیرات بتن مسلح )وقتي آرماتور نمايان است( 
  

 طوالني ارائه مي شود. معمولي و زمان كاركرد زمان قابل كاركرد اكنشبا دو نوع رده و 23وكسي دور اپ

 اين ماده دارای ويژگیهای زير مي باشد:

 فاقد حالل  

 اجرای آسان  

 مقاومت كششي عالي  

 ثیر در برابر رطوبتمقاوم و تأ 

 كارايي مناسب در دماهای پايین  

 مرطوبحتي روی سطوح  راندمان باال 
 

 خاكستری تیره( Bسفید و جزء  A)جزء ی خاكستر رنگ:

 (A+Bكیلوگرمي ) 9واحدهای  :بسته بندي

 كیلوگرم در هر مترمربع به ضخامت يك میلیمتر)بسته به ناهمواری سطح( 4/1حدود وزن مخصوص: 

 )نسبت وزني(  = 3A:B:  1  :نسبت اختالط

 زمان قابل كاركرد:

 نوع معمولي )دقيقه( (ºCدما)

04 51 

04 04-51 

04 04-04 

54 04-04 

1 554 

 

 نگهداری گردد. C25°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین  شرايط نگهداري:

 از نشدهبدر بسته بندی اولیه و  مناسب ط نگهداریه پس از تولید به شرما 13 مدت نگهداري:

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

فني: مشخصات  
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 N/mm207-07   مقاومت فشاري :

 N/mm225–27    مشي:مقاومت خ

 N/mm237-11    مقاومت كششي:

 N/mm22-5/3    مقاومت چسبندگي به بتن:

 N/mm237 –11   مقاومت چسبندگي به فوالد:

 

  :شرايط سطح كار

 يهموار بوده و گیراي ،( N/mm2 35سطح كار بايد استحکام كافي داشته باشد )حداقل مقاومت فشاری 

%( و 4 كمتر ازرطوبت خشك )برای سطوح سیماني  ،همچنین متراكم .ته باشدمکانیکي خوبي داش

 باشد. N/mm2 5/1حداقل مقاومت قلوه كن شدن بايد  .عاری از ذرات سست و شکننده باشد

  :آماده سازي سطح

و يا ذرات  زده اليه های يخ، گريس ،چربي ،غبار هرگونه گرد و تمیز و عاری از ، سطح بايد محکم

اليه های ضعیف و همچنین آلودگي ها را بايد توسط روش های مکانیکي ماننـد شات  .سست باشد

به وسیله فشار باد بايد سطح را  پس از آن حتماً .يا تیشه ای كردن برداشت ، برس سیمي برقيبالست

. هفته باشد 4بايد حداقل  بستر عمر بتن ،با توجه به شرايط . غبار تمیز كرد بطور كامل از گرد و

 . دنبايد بطور مکانیکي زبر شو صیقلي و براق سطوح همچنین

  :طريقه اختالط

به خوبي دور در دقیقه(  357 حدودكم ) دور با يك همزن وسیلهه اضافه كنید و ب Bبه جزء  ر ا A جزء

بايستي  در هر بار اختالط، .به دست آيديکنواخت  همگن با رنگ يکدست و يتا اينکه مخلوط بهم بزنید

( مصرف ºC35دقیقه )در دمای  27-47فقط مقداری از مواد را مخلوط نمائید كه بتوان آن را در مدت 

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

 بايد بطور دقیق رعايت شود.  Bو  Aضروری است كه نسبت اختالط اجزاء 

اجرا بتن قديم ح را به وسیله قلم مو، بر روی سط 23بالفاصله پس از اختالط، اپوكسي دور  :جرانحوه ا

با حركت قلم مو بصورت رفت و برگشت از آغشته و پر شدن كلیه خلل و فرج و ناهمواری های كنید. 

 تازه است و هنوز 23دور  كه اپوكسيزماني  را بايد تا بتن جديد موجود در سطح اطمینان حاصل نمائید.

 .دسبندگي دارد اجرا نمائیحالت چ

 كنید. تمیز كلینركولما به وسیلهفاصله پس از استفاده الت را بالآتمام وسايل و ابزار :تميزكاري
 

و صابون گرم آلوده شده را با آب  محلدر صورت پاشیده شدن روی پوست بالفاصله  پيش بيني هاي ايمني:

 چشم و يا مخاطهای تنفسي با آب گرم بشـويیـد و بالفاصله به پزشك مراجعه كنید. اب در صورت تماس .بشويید

 مقادير اضافي را در آب يا خاك نريزيد.   مسائل زيست محيطي:

 مي باشد. 4درجه سمي بودن آن كالس  مسموميت:

 ربي خط: حمل و نقل

 مقاومت مكانيكي:

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

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

 7ک تهران، بزرگراه صدر، ميدان پيروز، ابتداي بلوار قيطريه، پال
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