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  شرح و عملکرد
یک نوع مالت تعمیراتی و ترمیمی و Pairoxبتونه اپوکسی 
می باشد که به صورت دو جزئی و بر پایه بتن تقویت کننده 

. به عنوان پر کننده رزین هاي بدون حالل تولید می گردد
و عاملی در جهت کسب پارامتر هاي مکانیکی از فیلر هاي 
معدنی با مش هاي مختلف بسته به مشخصات مورد نیاز 
استفاده می گردد. از این محصول می توان قبل از ایجاد 
پوشش هاي محافطتی بر روي سطوح جهت پر نمودن 

ج نیز براي مقاوم سازي سطوکامل خلل و فرج سطحی و
قبل از نصب الیاف کربن و شیشه استفاده نمود. این 

دارد هاي ذیل قابل بررسی می محصول مطابق با استان
  باشد:

 ASTM-C881 
 DIN 18556 

 موارد کاربرد

  به عنوان عامل پیوند و چسباننده به قطعات سنگی
 و بتن

 ت خمیر میلگرد و بولت فلزيشکا 
 ي افقی و عموديترمیم سطوح بتنی در راستا 
 ترمیم ترك و درزهاي بتنی 
 به عنوان فیلر در حفره ها،سوراخ ها  ودرزها 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
  :خمیرحالت فیزیکی 

 رنگ: خاکستري 

  :با رواداري 80/1وزن مخصوص در ترکیب دوجز
 گرم بر سانتی متر مکعب 1/0
  :مگا پاسکال 70مقاومت فشاري سخت شده 

  :مگاپاسکال 27مقاومت کششی سخت شده 

 مگاپاسکال 4ان چسبندگی به بتن: حداقل میز  

 میزان و نحوه ي مصرف   
 

 استعمال باید عاري از هرگونه  سطح مورد
 آوري آلودگی از قبیل چربی، خاك، مواد عمل

 باشد. 

  سطح می بایست با حالل مناسب و یا فشارآب
. دو جز مخلوط را در یک تشو گرددسقوي ش

ظرف با نسبت هاي معین شده ریخته و با یک 
. بعد از آماده به آرامی به هم می زنیم هم زن

اله ها، درزها و ترك ها را به شدن مخلوط،چ
 وسیله کاردك و ماله پر نمایید

  با توجه به وزن مخصوص اجزاي بتونه
متر  6/1تا  2/1کیلو گرم این ماده،  3اپوکسی،

 مربع سطح را پوشش می دهد

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري  
 جزA: 4/2 کیلوگرم 

 جزB:600 گرم 
  دور  گراد سانتیدرجه  +30تا  +10دردماي بین

یخبندان و در  واز تابش مستقیم نور خورشید 
 .نگهداري شودجاي خشک 

  در ودر صورت نگهداري در شرایط مناسب 
سال قابل یک  و سالم، تااولیه  بندي بسته

 است.نگهداري 
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 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل

 مالحظه  ندارد.

 با پوست یا چشم باید فوراً  درصورت برخورد اتفاقی
 با آب فراوان شسته شود.

 فوراً به پزشک مراجعه  ن تصادفیدرصورت بلعید
 شود.

  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود
 از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

 ماسک و ، حتما از دستکش مصرفو  هنگام حمل
 عینک استفاده شود.

  بعد از اتمام کار، کلیه ابزار ها توسط حاللهاي نفتی
 شستشو گردد

استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه در مواردي چون 
شده در این برگه اطالعات فنی و درصورت نیاز به 
هرگونه اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیاي بتن 

  .پارسیان تماس حاصل نمائید
 


