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Epoxy Dur 42 

 گروت اپوكسي 

این  ( است.Self Level) خود ترازشونده و فاقد حالل ،گروت اپوكسي سه جزئي، یک  24اپوكسي دور 

محصول در سازه هایي كه مقاومتهای فشاری و به خصوص كششي و خمشي بسیار باال مدنظر باشد 

 مورد استفاده قرار مي گیرد. 
 

 ،فوالد ،سنگ ،قابل استفاده بر روی بتن ي مطلوب،روان باگروت اپوكسي خودتراز شونده  24اپوكسي دور

 پلي استر و اپوكسي مي باشد. ،چوب ،مینیوموآل

 كاشتن )چسباندن( سازه اي:

 تكیه گاه ها و  میل مهاری 

 مهار بندی و میلگردهای كالف 

 میلگردهای انتظار )میلگردهای ریشه ای( 

 گروت ريزي زير:

 ریل ها 

 آالتای فونداسیون ماشین پایه ه 

 پایه نرده های جان پناه و ستون ها 

 و تكیه گاه پله ها پل ها،  تونل ها 

 صفحه های تكیه گاهي )بیس پلیت( 
 

 فاقد حالل  

 باالبسیار  مكانیكي هایمقاومت 

 بدون جمع شدگي  نسخت شد 

 جریان پذیری مطلوب و خود تراز شونده 

 زك حتي در الیه های نا رواني باال 

 قابل اجرا بر روی الیه های سطوح مرطوب 

 پلي استر و اپوكسي ،چوب ،مینیوموآل ،فوالد ،سنگ ،بتنچسبندگي فوق العاده به  
 

 (A+B+Cمخلوط) قهوه ای تیره رنگ:

 شفاف(زردبي رنگ ): Aجزء 

 شفافزرد: Bجزء 

 : خاكستریCجزء 

 A+B+Cكیلوگرمي  03 واحدهای بسته بندي:

 (A+B+Cمخلوطكیلوگرم بر لیتر ) 4حدود  (:ºC 02در صوص)وزن مخ

 (نسبت وزني)   = 6A : B : C:  1:  40  نسبت اختالط:

 كیلوگرم در هر مترمربع به ضخامت یک سانتیمتر 43حدود میزان مصرف: 

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

 (C05°تا  C5°ی نگهداری بین )دما

 از نشدهبدر بسته بندی اولیه و  مناسب ط نگهداریه پس از تولید به شرما 9 مدت نگهداري:

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني :
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 زمان قابل كاركرد:
A+B+C=10Kg A+B+C=2Kg  

 ºC03 دقیقه  ~15 دقیقه  ~15

 ºC43 دقیقه  ~45 دقیقه  ~43

 ºC13 دقیقه  ~63 دقیقه  ~25

 ºC5 قیقهد  ~143 دقیقه  ~93

 

 :مکانیکي يها مقاومت

 (N/mm2)مقاومت فشاري
 دما روز1 روز0 روز 7 روز 12

110 105 90 80 ºC5 
110 110 105 90 ºC43 

 مي باشد.  تركنددرجه باشد رشد مقاومت  13 های كه درجه حرارت زیر در محیط 

 

 (N/mm2)كششي -مقاومت خمشي
  روز1 روز 0 روز 7 روز 12

29 27 25 - ºC5 
30 29 27 25 ºC43 

  روزه در دمای  12مقاومت چسبندگيºC43  مطابق با آیین نامهDIN 53232 .است 

 

 N/mm2      2 :در بتن( مقاومت چسبندگي به بتن )شکست

  N/mm2                                     43-15 مقاومت چسبندگي به فوالد:

    N/mm2                                                       1033 مدول االستیسیته:

 ~per º K                              6-13  ×10  حرارتي: ضريب انبساط
 

 :آماده سازي سطح

و یا ذرات  زده الیه های یخ، گریس ،چربي ،غبار هرگونه گرد و تمیز و عاری از ، سطح باید محكم

همچنین آلودگي ها را باید توسط روش های مكانیكي ماننـد شات  الیه های ضعیف و .سست باشد

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

بـرای سطوح  .هفته باشد 2باید حداقل  بستر عمر بتن همچنین. غبار تمیز كرد بطور كامل از گرد و

پلي استر ساب زدن با  ساب زدن و برای سطوح اپوكسي ویا فوالدی و آهن استفاده از سند بالست 

 سمباده پیشنهاد مي گردد.

  اختالط :طريقه 

دور در  453)حدود با دور كم همزن برقي  بوسیله یکو  را درون یک ظرف مناسب ریخته Bو  A اجزاء

)پودر( را در حین همزدن   Cسپس جزء با هم مخلوط كنید. مالًكابه مدت حدود یک دقیقه  دقیقه(

بتدریج اضافه كرده و اختالط را ادامه دهید تا مخلوطي یكنواخت و بدون كلوخه بدست آید. ذكر این 

باید بطور دقیق رعایت شود ولي بسته به شرایط  Bو  Aنكته ضروری است كه نسبت اختالط اجزاء 

 كاربرد:
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)پودر( را تنظیم كرد تا رواني و قوام مناسب جهت اجرا   Cن مقدار جزء)خصوصاً دمای محیط( مي توا

دقیقه به حال خود رها كرده و  1فراهم شود. درصورت مشاهده حبابهای سطحي ، مخلوط را به مدت 

 سپس مجدداً به آرامي آن را هم بزنید.

آن را در مدت زمان قابل در هر بار اختالط، بایستي فقط مقداری از مواد را مخلوط نمائید كه بتوان 

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

  : اجرا نحوه

گروت ریزی انجام شود. در هنگام اجرا ، جریان گروت ریزی باید سریعاً  بایستي پس از اختالطبالفاصله 

قبل از شروع گروت ریزی ، بایستي به مقدار كافي ، گروت حتماً بصورت پیوسته و بدون توقف باشد لذا 

آماده شود. همچنین گروت ریزی باید بدون وقفه و از یک سمت انجام گیرد تا از محبوس شدن هوا در 

 زیر بیس پلیت جلوگیری شود. 

 نکات مهم :

  دمای محیط و سطوح باید حداقلºC5  و حداكثرºC05 .باشد 

اني گروت اپوكسي كاهش مي یابد لذا قبل از استفاده از این محصول ، رو ºC13در دمای كمتر از 

 ( نگهداری نمائید.ºC45-43ساعت آن را در دمای اتاق ) 42حداقل 

  میلیمتر مي باشد. در صورت نیاز به اجرا  03میلیمتر و حداكثر  13حداقل ضخامت اجرا در هر الیه

 گردد.در ضخامت بیشتر ، باید به صورت الیه ای اجرا 

لذا بایستي فاصله  بعدی منوط به سخت شدن و همچنین سرد شدن الیه قبلي مي باشد،اجرای الیه 

 زماني بین دو الیه متوالي رعایت شود.

 جزءنسبت مصرف رعایت محیط و  مقاومت های بدست آمده بستگي به درجه حرارت C .دارد 

 :تمیز كاري

خشک گروت  .نمائید تمیزكولما كلینر  به وسیلهاستفاده  الت را بالفاصله پس ازآتمام وسایل و ابزار

 .شده بصورت مكانیكي قابل جداشدن مي باشد
 

در  در هنگام كار با این محصول استفاده از عینک و دستكش ایمني توصیه میگردد:  پیش بیني هاي ايمني

 به پزشک مراجعه كنید. و بالفاصله چشم و یا مخاطهای تنفسي با آب گرم بشویید صورت تماس با

 مقادیر اضافي را در آب و یا خاك نریزید. مسايل زيست محیطي :

 مي باشد. 2كالس   A + Bدرجه سمي بودن  مسمومیت:

 ربي خط حمل و نقل:

 دستورات ايمني:

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


