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Epoxy Patch 156 

 رزینی کفپوشهای زیرسازی برای اپوکسی مالت

 قابل تنظیم )ويسکوزيته( و گرانرویبا رواني  ،فاقد حاللجزيي  سهاپوكسي  مالتيك  اين محصول،

 د.كه برای تسطیح و زيرسازی يکنواخت قبل از اجرای كفپوش مورد استفاده قرار مي گیر اشدبمی
 

 و ... ، پلي متیل متاكريالتاجرای كفپوشهای اپوكسي، پلي اوره تسطیح و زيرسازی قبل از  

 تسطیح ناهمواريهای ايجاد شده پس از تراشیدن بتن كف 

 (Granite Premix)ترمیم عیوب جزئي كفهای سخت  

 

 باالمکانیکي  های مقاومت 

 چسبندگي عالي به سطوح بتني 

 حتي در اليه های نازکرا سهولت اج 

 قابلیت خودتراز بودن و به حداقل رساندن میزان مصرف اليه بعدی 
 

 (شفاف): زرد روشنAجزء   گ:رن

 : زرد شفافBجزء  

 : پودر خاكستریCجزء  

 : خاكستری تیره  A+B+Cمخلوط          

 كیلوگرم بر لیتر  7/1حدود وزن مخصوص: 

 (A+B+C) كیلوگرمي 11واحدهای  بسته بندي: 

 )نسبت وزني( = A : B : C 3:  1:  11   نسبت اختالط:

 C12° در دمای  دقیقه 31 حدود اجرا: قابل زمان 

 میلیمتر 3تا  1كیلوگرم در هر متر مربع به ضخامت  2الي  2/3حدوداً : ميزان مصرف 

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

 (C32°تا  C2°)دمای نگهداری بین 

 از نشدهبدر بسته بندی اولیه و  مناسب ط نگهداریيك سال پس از تولید به شر مدت نگهداري:
  

  : شرايط سطح كار

هموار  (، صاف وN/mm2 12باشد)حداقل مقاومت فشاری  برخوردار استحکام كافي از سطح كار بايد

كمتر رطوبت خشك )برای سطوح سیماني  ،همچنین متراكم .مکانیکي خوبي داشته باشد يگیراي بوده و

 .باشد N/mm2 2/1حداقل مقاومت قلوه كن شدن بايد  .%( و عاری از ذرات سست و شکننده باشد 4از 

  ازي سطح :آماده س

اليه های  .ت سست باشدگريس و يا ذرا ،چربي ،غبار هرگونه گرد و تمیز و عاری از ، سطح بايد محکم

 ، برس سیمي برقيضعیف و همچنین آلودگي ها را بايد توسط روش های مکانیکي ماننـد شات بالست

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

 

 

 

 

  تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:

:كاربرد  
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  اختالط :طريقه 

دور  121)حدود با دور كم همزن برقي  وسیله يك بهو  را درون يك ظرف مناسب ريخته Bو  A اجزاء

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

بتدريج اضافه كرده و اختالط را ادامه دهید تا مخلوطي يکنواخت و بدون كلوخه بدست آيد. ذكر اين 

بايد بطور دقیق رعايت شود ولي بسته به شرايط  Bو  Aاء نکته ضروری است كه نسبت اختالط اجز

)پودر( را تنظیم كرد تا غلظت و قوام مناسب جهت اجرا   C)خصوصاً دمای محیط( مي توان مقدار جزء

 فراهم شود.

دقیقه  31در هر بار اختالط، فقط مقداری از مواد را مخلوط نمائید كه بتوان آن را در مدت حدود 

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

 روش اجرا:

اجرا كنید تا خلل و را روی سطح  مالتيك اليه نازک از  با لبه صاف يا ماله فلزی كاردکبا استفاده از 

به را  مالتفرج و ناهمواريهای ريز را پر كرده و كامالً سطح را آغشته نمايد. بالفاصله مقدار بیشتری از 

جهت رسیدن به ضخامت دلخواه و تسطیح كامل وسیله كاردک دندانه دار و يا ساير وسايل مشابه 

در صورت نیاز به اجرا در  میلیمتر باشد. 6ناهمواريهای سطح اجرا كنید. ضخامت هر اليه نبايد بیش از 

يا كفپوش رزيني نهايي بايد  و اليه های بعدی ضخامت های بیشتر، بايد مالت را در چند اليه اجرا كرد.

ساعت اجرا شود. چنانچه وقفه بین  44و حداكثر تا )طبق جدول زير( پس از خشك شدن اليه پیشین 

 نباده زني و سپس تمیز كرد تا گیرايياليه قبلي را كامالً سساعت باشد بايد سطح  44دو اليه بیش از 

 مکانیکي كافي جهت اتصال اليه بعد حاصل شود.
 

Epoxy Patch 156 °C11 °C11 °C31 

 ساعت 6 ساعت 11 ساعت 14 آماده برای اجرای اليه بعد يا كفپوش نهايي

 روز 1 روز 3 روز 2 بار مکانیکي سبك

 روز 2 روز 7 روز 11 كامال قابل استفاده

 

  دمای محیط و سطح در هنگام اجرا ، بايد بین°C4  تا°C32  حداقل(باشد°C3 )باالتر از نقطه شبنم 

به وسیله : وسايل كار را بالفاصله پس از خاتمه كار وقتي كه هنوز مالت روی آن تازه میباشد تميزكاري

 .دن مي باشدخشك شده بصورت مکانیکي قابل جداش مالت تمیز نمائید. Cتینر 
 

 در هنگام كار با اين محصول استفاده از عینك و دستکش ايمني توصیه میگردد.   هاي ايمني: پيش بيني

 .در صورت آلوده شدن چشم و يا پوست با اين محصول، محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشويید

 را آلوده مي كنند لذا آنها را در آب، خاک، يا فاضالب نريزيد.در حالت مايع آب  Bو  Aاجزاء   مسائل زيست محيطي:

 بي خطر: و نقلحمل 

ايمني: دستورات  

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

 7ي بلوار قيطريه، پالک روز، ابتداتهران، بزرگراه صدر، ميدان پي

 info@namikaran.com پست الکترونيک:
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