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Epoxy Floor Primer 156 

 اپوكسي ضد گرد وخاك  پرایمر 

ي كه ويسكوزيته پايين ه واسطهب است كه اپوكسيبر پايه  رنگ ي بيئدو جزپوشش  يك محصول،اين 

 .اشدبمي  به عنوان پرايمر برای پوشش های اپوكسي مناسب ي در سطوح بتني نفوذ كرده ودارد به خوب

 .استفاقد حالل ،  DEUTSCHE BAUCHEMIE طبق تأييد اين محصول
 

  Epoxy Floorاز رزين های اپوكسي از نوع  يكسطح كار قبل از اجرای هر ستر كردن آ 

داخل و  در روی سطوح بتني و شمشه سيماني با قدرت جذب معمولي تا زيادبر اجرا  قابل 

 خارج ساختمان

 حافظاجرای پوشش اپوكسي بي رنگ به عنوان اليه م 
 

 ويسكوزيته پايين  

 ايجاد اليه ضد گرد و غبار  

 اختالط آسان  و سهولت اجرا 

 زمان انتظار كوتاه  

 اد ـانيكي زيـمقاومت مك 

 بتنيح وسط در عاليقدرت نفوذ  

 ايجاد باند مكانيكي مقاوم و پايدار 

 مقاومت شيميايي باال  
 

 شفاف(به زرد بي رنگ )مايل  گ:رن

 )پرايمر( اليه آستری پوشش: سيستم

 كيلوگرم بر ليتر 1/1 حدودوزن مخصوص: 

 (A+Bكيلوگرمي ) 8 واحدهای ندي:بسته ب

 )نسبت وزني( = A:B 3:1 نسبت اختالط:  

 C04°در دمای  دقيقه 34-04 حدودزمان قابل اجرا : 

 ب سطح كار بستگي داردزان قدرت جذكيلوگرم بر متر مربع در هر اليه كه به مي5/4تا  3/4: ميزان مصرف 

 نگهداری گردد. C35°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دمای بين  شرايط نگهداري:

 از نشدهبدر بسته بندی اوليه و  مناسب ط نگهداریيك سال پس از توليد به شر مدت نگهداري:

 مشخصات مکانيکی:

 مقدار شاخص استاندارد 

 83قريباً ت Shore D DIN 32505سختي 

 EN 196 Part 1 N/mm2 04 مقاومت فشاری 

 EN 196 Part 1 N/mm2 05 مقاومت خمشي 
  دمای روز در  0عمل آوری نهايي ، پس از°C 03 .مي باشد 

 

 

 

  تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فنی:
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  : شرايط سطح كار

هموار  (، صاف وN/mm2 05باشد)حداقل مقاومت فشاری  برخوردار استحكام كافي از سطح كار بايد

كمتر رطوبت خشك )برای سطوح سيماني  ،همچنين متراكم .مكانيكي خوبي داشته باشد يوده و گيرايب

 باشد N/mm2 5/1حداقل مقاومت قلوه كن شدن بايد  .%( و عاری از ذرات سست و شكننده باشد 0از 

  ازي سطح :آماده س

اليه های  .ذرات سست باشد گريس و يا ،چربي ،غبار هرگونه گرد و تميز و عاری از ، سطح بايد محكم

 ، برس سيمي برقيضعيف و همچنين آلودگي ها را بايد توسط روش های مكانيكي ماننـد شات بالست

 .غبار تميز كرد بايد سطح را به طور كامل از گرد و پس از آن حتماً .يا تيشه ای كردن برداشت

  اختالط :طريقه 

با دور كم همزن برقي  وسيله يك هبو  ريختهبا گنجايش كافي مناسب  يظرفرا درون  Bو  A اجزاء

. در هر بار اختالط، با هم مخلوط كنيد كامالًبه مدت حدود دو دقيقه  دور در دقيقه( 054)حدود 

دقيقه مصرف كرد. پس  34-04بايستي فقط مقداری از مواد را مخلوط نمائيد كه بتوان آن را در مدت 

 .ل استفاده مي باشداز گذشت اين زمان، مخلوط به سرعت سفت شده و غير قاب

  :نحوه اجرا

را به وسيله ابزار مناسب از قبيل قلم مو ، غلتك،  Epoxy Floor Primer 156بالفاصله پس از اختالط، 

و آغشته  يكنواخت اليه اجرایبه منظور توصيه مي شود پيستوله و ... بر روی سطح بتني اجرا نمائيد. 

 بر روی به خوبي ، قلم مو به وسيلهرا  مخلوطرج موجود در سطح ، شدن و پر كردن تمام خلل و ف

 نيزك ، مي توانيد از غلت . در صورت نياز به اجرای اليه دومنفوذ كند سطح د تا كامالً دركار بكشي سطح

 استفاده كنيد.

 باالتر از نقطه شبنم ( C 3°)دست كم  C 34°حداكثر و  C14°حداقل  دماي محيط و سطح كار:

 %84حداكثر  :ت نسبی هوارطوب

 : *بهره بردارين زما

 °C14 °C04 °C34 
Epoxy Floor Primer 156 04 دقيقه 15 دقيقه 34 دقيقه 

 Bو  Aاز مخلوط اجزاء  كيلوگرم 14 یبرا*

 

  زمان انتظار بين اجراي اليه ها :

 محصولي فاقد حالل باشد.  ،زمان انتظار وقتي اليه بعدی
Epoxy Floor Primer 156 °C14 °C04 °C34 

 ساعت 5تقريباً  ساعت 8 ساعت 00 حداقل

 روز 1 روز 0 روز 0 حداكثر

 

 محصولي حاوی حالل باشد.  ،زمان انتظار وقتي اليه بعدی
Epoxy Floor Primer 156 °C14 °C04 °C34 

 ساعت 10 ساعت 00 ساعت30 حداقل

 روز 0 روز 0 روز 0 حداكثر

 

 كاربرد :
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 عمل آمدن نهايی:
Epoxy Floor Primer 156 °C14 °C04 °C34 

 ساعت 0 ساعت 10 ساعت 00 قابليت تردد پياده 

 روز 0 روز 3 روز 5 بار مكانيكي سبك

 روز 5 روز 0 روز 14 قابل استفاده كامالً

 

  :نکات مهم

 قبل از پوشش مجدد، Epoxy Floor Primer 156  كه چسبندگي  شده باشدخشك  در حدیبايد

 نداشته باشد.

 در حال كاهش است )عصر يا شب (  رای اليه های آستری بايد در زماني كه دمای محيط ثابت يااج

 اجرا شود.

  بر روی سطوحي كه مستقيماً در معرض هوازدگي قرار مي گيرند بايد دو اليه آستری اجرا شود كه

 اليه اول را بايد به وسيله قلم مو كامالً به خورد سطح داد.

 ساعت پس از اجرا، در قسمتهايي از سطح،  00ست در مواردی ممكن اEpoxy Floor Primer 156 

كامالً جذب شود و فيلمي بر روی سطح تشكيل نگردد. در اينصورت بايد در اين قسمتها ، دوباره اجرا 

 شود و اين روند تا تشكيل فيلم يكنواخت در همه نقاط ادامه يابد.

 : تميزكاري

تميز  Cتينر روی آن تازه ميباشد با  پس از خاتمه كار وقتي كه هنوز موادله وسايل كار را بالفاصابزار و 

 .دنخشك شده بصورت مكانيكي قابل جداشدن مي باشمواد  نمائيد.

درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و يا با  :هاي ايمنی پيش بينی

 رم بشوييد و بالفاصله به پزشك مراجعه كنيد.های تنفسي با آب گ مخاط

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

  غير سمي است. :مسموميت

 .بي خطر :حمل و نقل 

 

: دستورات ايمنی  

 نده مواد  شيميايي ساختمان در ايران)سهامي خاص( توليد کن 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:


