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Epoxy Dur 53 

 رزين مخصوص تزريق

است كه تركیبي از رزين اپوكسي همراه با فیلر  دوجزئي و يك مايع بدون حالل 35اپوكسي دور

 ورد استفاده قرار مي گیرد.م برای استفاده در محیط مرطوب مخصوص مي باشد و
 

)عرض ترك بزرگتر  و ترك های تر به عنوان يك رزين تزريقي در درزهای مرطوب 35اپوكسي دور 

 با فشار زياد بكار مي رود. (mm  3/0از

 نیز كاربرد دارد. بعنوان يك گروت برای چسباندن بتن و فوالد در زير آبهمچنین  
 

 و جمع شدگي بدون انقباض سخت شدن 

 ييمقاومت باال در برابر مواد شیمیا 

 كند ، انتقال آب را حتمي مي دانسیته باالی مواد 

 مقاومت مكانیكي باال حتي بعد از سخت شدن زير آب 

 ی نمك دارچسبندگي عالي به اليه های سیماني در آب ها 

 

 شفاف(  قرمز  B ءجز سبز ، A)جزء  تیره سبز رنگ:

  A+Bكیلوگرمي  9 های واحد :بسته بندي

 كیلوگرم بر لیتر 2حدود (: C02° دماي در) وزن مخصوص

  )نسبت وزني( = A:B 8:  1: نسبت اختالط

 : مدت زمان استفاده از مخلوط

 دقیقه  53حدود  :  ºC 20در دمای 

  دقیقه  20:  حدود  ºC 50در دمای 

 دقیقه 10:  حدود  ºC 00در دمای 

  A+B)مخلوط ) C. poise 3800حدود   :(C02° دماي در)ويسكوزيته

 نگهداری گردد. C53°تا  C3°ب ، در دمای بین دور از انجماد و تابش مستقیم آفتا شرايط نگهداري:

 باز نشده. و بسته بندی اولیه نگهداری مناسب در شرط به تولید،ماه پس از 12 مدت نگهداري:

:تعريف  

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:
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 :(C02° يو دمادر زير آب مقاومت هاي مكانیكي )
 

 روزه10 روزه2 روزه 1 

 N/mm²35 N/mm²11 N/mm²92 یمقاومت فشار

 N/mm²53 N/mm²02 N/mm²09 يمقاومت خمش

 N/mm²50 --- --- يمقاومت كشش

 N/mm²3/5-3/2   بتن یرو يچسبندگ يكشش مقاومت

 

 :طريقه اختالط

 هم بزنید( دور در دقیقه 230 حدودكم ) دوربا يك همزن  به وسیلهاضافه كنید و  Bبه جزء  را A جزء

بار اختالط، بايستي فقط مقداری از مواد  در هر .بدست آيديكنواخت و همگن   كامالً يتا اينكه مخلوط

را مخلوط نمائید كه بتوان آن را در مدت زمان قابل اجرا مصرف كرد. پس از گذشت اين زمان، مخلوط 

به سرعت سفت شده و غیر قابل استفاده مي باشد. ذكر اين نكته ضروری است كه نسبت اختالط اجزاء 

A  وB  بايد بطور دقیق رعايت شود. در صورت عدم رعايت صحیح نسبت اختالط ، مقاومتهای مكانیكي

 ذكر شده دچار افت خواهند شد.

  :اجرا نحوه

ي ايهای اجر كه بايد صورت گیرد، روش عملیاتيبسته به ماهیت به منظور تزريق اين محصول و 

 د.تجهیزات مختلفي نیاز دارن هـگوناگوني وجود دارند كه ب

 بخش فني اين شركت تماس بگیريد. بنابراين پیشنهاد میشود كه برای دريافت راهنمايي با

 مهم : تانك

  اجزاءبعد از مخلوط كردن A و B ايجاد چسبندگي بیشتر در زير آب و ايجاد زمان مناسب  ، به منظور

 (C20° یدما )در.دقیقه صبر كنید 13در حدود  اين محصول، پیشنهاد میشودبرای فعل و انفعاالت 

 حد اكثر دمای مجاز عضو تزريق شونده ºC 50  

 بین  آن انجام شود در حداقل دمای بتني كه تزريق بايدºC3 تا ºC10 

 :تمیز كاري

خشك شده  مالت الت را بالفاصله پس از استفاده توسط كولما كلینر پاك كنید.آتمام وسايل و ابزار

 .بصورت مكانیكي قابل جداشدن مي باشد
 

در  در هنگام كار با اين محصول استفاده از عینك و دستكش ايمني توصیه میگردد پیش بیني هاي ايمني:

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

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

 مي باشد. 0كالس   A + Bدرجه سمي بودن  ومیت:مسم

 بي خطر حمل و نقل:

 

 كاربرد :

 دستورات ايمني:

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