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  شرح و عملکرد
Injexy  ،بر پایه رزین اپوکسی و سخت محصولی دو جزئی

کننده پلی آمین فرموله شده می باشد و به دلیل  

ویسکوزیته پایین قابلیت نفوذ در منافذ بتون سنگ و ... را  

داشته و دو قطعه ترک خورده را کامال بهم پیوند و جوش 

می دهد و چسبندگی بسیار خوبی به سطح بتون ، فلز ،  

ترانسپارنت( و فاقد  سنگ و ... دارد . این رزین شفاف )

پیگمنت و فیلر می باشد لذا در مجاورت با اسیدها و قلیاها 

هیچ گونه تغییر رنگی ایجاد نمی کند و الیه زیرین کامال ً  

 نمایان می باشد.

 موارد کاربرد

. از خواص این محصول می توان به خواص مکانیکی و  

شیمیایی بسیار مر غوب آن اشاره نمود که در مقابل اکثر  

حالل ها ، مواد شیمیایی ، آب روغن ها ، نمک مقاوم  

است ، با توجه به مقاومت سایشی و فشاری بسیار باال در  

صنایع پترو شیمی ،نفت ، الکترونیک، دریایی ، بسته  

مورد   clean roomبندی ، کارخانجات صنعتی و 

 استفاده قرار می گیرد 

 خواص و مزایا
o باال نهایی و  اولیه  های  مقاومت کسب 

طیف وسیعی از   برابر  در  باال شیمیایی مقاومت 

 شیمیایی مواد
o و سهولت اجرا  مناسب کارپذیری  زمان 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 

 ترانسپارنت  -شفاف  : شید رنگ میزان

 A/B = 100/50   :نسبت اختالط

 

   gr/𝑐𝑚3          1 /0  ± 1  : دانسیته 

 در صد       100                : جامد وزنی 

 در صد   100            :جامد حجمی

 میلیمتر  1متر مربع بر لیتر با ضخامت   1   :پوشش  

  24ساعت ، عمقی  5زمان خشک شدن  سطحی 

 روز  7تا   5ساعت ، نهایی 

 نحوه ی مصرف
با توجه به اهمیت نسبت اختالط اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت 

  5را با هم مخلوط کرده ، به مدت Bو Aمحصول ، دو جزء 

یکنواخت شود .  دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا 

رزین آماده شده را روی سطح مورد نظر یا درزها ریخته تا  

 . کامال پر گردد

درصورتیکه برای تزریق در ترک ها و آب بندی بتن در درز  

  10ها وترک به ایجاد فشار مکانیکی نیاز باشد، میزان فشار 

 بار پیشنهاد می گردد  15تا 

 بسته بندی و شرایط نگهداری  

o جززززء A (اپوکسزززی رزیزززن )4 پالسزززتیکی ظزززرف در 

 2 ظززرف در( کننززده سززخت مززایع) B جزززء و کیلززویی

   شود می بندی بسته گرمی کیلو

o  درجززه سززانتیگراد  دور از 35+ تززا 5دردمززای بززین +

و در جززای  تززابش مسززتقیم نززور خورشززید ویخبنززدان

 .نگهداری شود خشک 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری
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  تابش از دور   سانتیگراد درجه+ 35 تا+ 5 بین دردمای 

  خشک جای  در  و  ویخبندان خورشید  نور  مستقیم 

 .شود نگهداری

  بسته  ودر  مناسب شرایط  در  نگهداری  صورت در

 .باشد  می نگهداری  قابل سال یک  تا اولیه  بندی

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل   ▪

 مالحظه  ندارد. 

باید  صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم  در ▪

 فوراً با آب فراوان شسته شود. 

 درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  ▪

ماسک   ،هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش ▪

 و عینک استفاده شود. 

خارج از محدوده   ر یچون استفاده در مقاد ی در موارد 

به   ازیو درصورت ن ی برگه اطالعات فن نیارائه شده در ا

  یایبا کارشناسان شرکت دن یلیهرگونه اطالعات تکم

 .د یتماس حاصل نمائ انیبتن پارس 

 


