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Epoxy Dur 41  

  مالت تعميراتي از جنس اپوكسي، با ضخامت باال

ک )ضد تيكسوتروپي قابليتبا  بر پايه اپوكسي و مالت تعميراتي سه جزيي فاقد حالل 14اپوكسي دور 

و  با فيلرهاي مخصوص بسيار مقاومفاقد حالل تركيبي از رزين هاي اپوكسي  كه مي باشد شره(

  .دانه بندي شده مي باشدسنگدانه هاي كوارتز 
 

زان متوسطي از سنگدانه هاي پركننده است و بنابراين ميتواند براي يحاوي م 14اپوكسي دور 

 كاربردهاي متعددي مورد استفاده قرار گيرد از جمله :

 براي چسبندگي سازه اي درزهاي عريض 

 تعميرات لبه هاي بتن در درزها و راههاي بتني  

 د سطوح مقاوم در برابر سايش و ضربه براي ايجا 

 (Over Head) سقفپر كردن حفره ها روي سطوح عمودي و  

  ...آهن و  ،فوالد ،مالت ،بتن ،به عنوان مالت تعميراتي و يا ماده چسباننده روي سنگ 

 

 مقاومت مكانيكي عالي 

 چسبندگي خوب به بتن  

 مقاومت سايشي و ضربه اي باال 

 ه به نوع مورد استفادهسخت شدن سريع بست 

 )رطوبت موجود در هوا و نه رطوبت سطحي( در كيورينگ ماده تاثير نمي گذاردرطوبت باال  

 مطلوب  كنترل اختالط به منظورجزء داراي رنگ مختلف  هر 

 

 (سفيد:  C جزءخاكستري تيره / :  B جزء/  : سفيد A )جزء  خاكستري رنگ:

 Cكيلو جزء  8( و A+Bكيلو ) 8شامل  (A+B+C) كيلوگرمي 46هاي  واحد : بسته بندي

 Cگرم جزء  888( و A+Bگرم ) 888شامل  (A+B+C) كيلوگرمي 6/4هاي  واحد               

 (C28° دماي  دركيلوگرم بر ليتر ) 2: حدود وزن مخصوص

  سانتيمتر يکضخامت  بهمترمربع  در هركيلوگرم  28 حدودمیزان مصرف : 

 نسبت وزني   = 3A : B : C:  4:  1  :طنسبت اختال

 نگهداري گردد. C35°تا  C5°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 شرما 42 مدت نگهداري:

 زمان قابل كاركرد:

 )دقيقه( زمان (C°دما )

18 - 

38 28-45 

28 58-18 

48 428-08 

5 488~ 

 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

:يمشخصات فن  
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 03-03 (N/mm²) يمقاومت خمش

 51-53 (N/mm²) (N/mm²)يمقاومت كشش

 51-51 (N/mm²) (N/mm²)يمقاومت فشار

 C 03  (N/mm²) 21-23°ي ساعت در دما 02پس از 

 C 03  (N/mm²) 11-13° يساعت در دما 02پس از 

 ---  C 13° يت در دماساع 02پس از 

 شکست در بتن به بتن يمقاومت چسبندگ

 51-53 (N/mm²) به فوالد يمقاومت چسبندگ
 

  N/mm20888  مدول االستیسیته:

ºC/ ضريب انبساط حرارتي:
 )+ ºC18تا  -ºC48حدوده )در م 26 × 6-48

 

  : شرايط سطح كار

( و هموار بوده و N/mm2 25مقاومت فشاري  سطح كار بايد استحكام كافي داشته باشد )حداقل

كمتر از رطوبت خشک )براي سطوح سيماني  ،همچنين متراكم .مكانيكي خوبي داشته باشد يگيراي

 باشد. N/mm2 5/4حداقل مقاومت قلوه كن شدن بايد  .%( و عاري از ذرات سست و شكننده باشد1

 :آماده سازي سطح

و يا ذرات  زده اليه هاي يخ، گريس ،چربي ،غبار رگونه گرد وه 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 ، برس سيمي برقيبالست

 .هفته باشد 1بايد حداقل  بستر عمر بتن. غبار تميز كرد بطور كامل از گرد و

  :طريقه اختالط

A  را به جزءB به خوبي  دور در دقيقه( 258)حدود با دور كم همزن برقي  به وسيله يکو  اضافه كنيد

ج )پودر( را در حين همزدن بتدري  Cسپس جزء .هم بزنيد تا خميري يكدست و يكنواخت به دست آيد

. ذكر اين نكته ضروري است و اختالط را ادامه دهيد تا مالت كامالً همگن و يكنواخت گردداضافه كرده 

بايد بطور دقيق رعايت شود ولي بسته به شرايط )خصوصاً دماي محيط(  Bو  Aكه نسبت اختالط اجزاء 

 اهم شود.)پودر( را تنظيم كرد تا غلظت و قوام مناسب جهت اجرا فر  Cمي توان مقدار جزء

زمان قابل  در هر بار اختالط، بايستي فقط مقداري از مواد را مخلوط نمائيد كه بتوان آن را در مدت

مصرف كرد. پس از گذشت اين زمان، مخلوط به سرعت سفت شده و غير قابل اجرا )با توجه به دما( 

 .استفاده مي باشد

  :اجرانحوه 

وي ر بر ساير ابزار مشابهيا  و ماله ،كاردك وسيلهماً به را مستقي اپوكسيمالت  بسته به شرايط اجرا،

كه  پيشنهاد ميشود %(1كمتر از رطوبت ) در هنگام كار كردن روي سطوح مرطوب .سطح اجرا نماييد

 ح اجرا نماييد.روي سطر بپرايمر را به عنوان  A+Bاز  اليه يک

 

 

 

 

:مکانیکيمشخصات   

 كاربرد:
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  :مهم نکات

 باشد. در صورت نياز به اجرا در ضخامت بيشتر بايد  ميسانتيمتر  2 حداكثر ضخامت اجرا در هراليه

 به صورت اليه هاي اجرا گردد.

  (بسته به شرايط آب و هوايي)هفته  1 بسترحداقل عمر بتن 

 در هنگام اجرا محيط ، سطح كار و مالت بهينه دماي ºC38-48  از دماي  باالتر هايدر دمامي باشد

مدت زمان زيادي تر  خواهـد شد در حاليكه در دماهاي پايينپيشنهادي مدت استفاده از مخلوط كمتر 

 .ت شودفمخلوط س طول خواهد كشيد تا

 .(با بخش فني تماس حاصل فرماييد ºC 18از  دماي باالتر صورت استفاده دردر)

 : تمیز كردن ابزار و وسايل

شده را مي توان مواد تازه را از روي ابزار و وسايل پاك كرد. مواد خشک  Colma Cleaner وسيلهبه 

 روشهاي مكانيكي مي توان زدود.ه فقط ب
 

هنگام اجرا از عينک و دستكش استفاده نماييد اين محصول ممكن است باعث  پیش بیني هاي ايمني:

چشم و يا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بالفاصله به پزشک  احساسيتهاي پوستي شود در صورت تماس ب
 مراجعه  كنيد.

در حالت مايع آب را آلوده ميكند مقادير اضافي را در آب يا خاك  A+Bمخلوط ائل زيست محیطي:مس

 نريزيد.

 مي باشد. 1درجه سمي بودن آن كالس مسمومیت:

 بي خطر ل و نقل :حم

 

 

 

 
 

 دستورات ايمني:

 يد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران)سهامي خاص( تول 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:


