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  شرح و عملکرد

بر پایه اپوکسی بدون حالل  دوجزیی پرایمر یا الك یک
زمان  باال، روانی خاصیت این محصول داراي است.

مقاوم در برابر طیف  و انقباض بدون کارپذیري مناسب،
وسیعی از مواد شیمیایی است که می تواند، بعنوان پرایمر 

اپوکسی یا یک پوشش بیرنگ و براي کف پوش هاي 
ها مورد استفاده قرار می گیرد. شفاف براي سایر پوشش

. است شده اصالح اپوکسی رزین پایه بر محصول این
 جزء با) B جزء( آن آمینی پلی کننده سخت مایع ترکیب
 یک ایجاد و اپوکسی پوشش پخت موجب) A جزء( رزینی

 مواد برابر در مقاوم و یکنواخت صیقلی، محکم، پوشش
 شود می شیمیایی

 موارد کاربرد

 

o بتنی و سایر مصالح  سطوح پوشش دهی جهت
 ساختمانی

o مقاوم باال، مکانیکی مقاومت با سطحی الیه ایجاد جهت 
 شیمیایی مواد برابر در مقاوم و سایش برابر در
o بتنی هاي سازه هاي ترك در تزریق جهت 
o کفپوش هايترمیمی،  هاي مالت براي پرایمر عنوان به 

 اپوکسی پایه بر
o براي اپوکسی پایه بر منظوره چند چسب عنوان به 

 ساختمانی مصارف
o مصالح سایر و فوالد سطوح بتنی، به باال چسبندگی 

 ساختمانی

 خواص و مزایا
o باال نهایی و اولیه هاي مقاومت کسب 

طیف وسیعی از  برابر در باال شیمیایی مقاومت
 شیمیاییمواد

o و سهولت اجرا مناسب کارپذیري زمان 

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

o رنگ: شفاف 
o جزء ( 2: اجزاء تعدادA, B( 
o حجم( اختالط نسبت( A / B: 2/1: 

o  :درجه سانتی  25دقیقه در دماي  45زمان کاربري
 گراد

o :25کیلوگرم بر لیتر در دماي  1,1 ±0,1 دانسیته 
 درجه سانتی گراد

o میکرون 240-200: تر فیلم ضخامت 
o میکرون 150-120: خشک فیلم ضخامت 

 
 میزان و نحوه ي مصرف

o باید محصول، تزریق جهت نظر مورد کار زیر سطوح 
 گرد چربی، قبیل از آالیشی گونه هر از عاري و خشک

 و سست وذرات آوري عمل مواد زدگی، زنگ غبار، و
ترمیم  باید دیده، آسیب سطوح همچنین. باشد ناپایدار

 تسطیح شود. و
o جزء ابتدا A )ریخته ظرف یک داخل را) اپوکسی رزین 

 که B جزء سپس. بزنید هم برقی همزن از استفاده با و
مطابق نسبت توصیه شده،  را است کننده سخت مایع

 هم کامل اختالط تا کُند، دور با و نموده اضافه آن به
 به یکنواخت یک مخلوط که زمانی تا را اختالط .بزنید
 با توان کم، می حجم هاي براي. دهید ادامه آید دست
 .داد انجام را اختالط عمل دست

o هوا، بدون پیستوله یا مو، قلم می توان بوسیله را مخلوط 
 تمام که نمود دقت باید اجرا براي. کرد اجرا سطح روي

اما دقت شود  مورد نظر، تحت پوشش قرار گیرد، سطح
 .باشد نداشته وجود اي که شره

o ناهمواري و فرج و خلل به بسته بهینه، مصرف مقدار 
 بر و است متفاوت....  و پوشش ضخامت و کار زیر سطح
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 می معین درستی به مناسب کارگاهی آزمایشات اساس
 محصول، حجمی وزن به توجه با مصرف، مقدار. شود
 تا 200 بین معمول، طور به اما است محاسبه قابل

 .است نیاز مورد مربع، متر هر پوشش براي گرم 300
 بسته بندي و شرایط نگهداري 

o جــزء A )پالســتیکی ظــرف در) اپوکســی رزیــن 
 در) کننــده ســخت مــایع( B جــزء و کیلــویی 4

  شود می بندي بسته گرمی کیلو 2 ظرف
o   ــین ــاي ب ــا 5دردم ــانتیگراد   35+ ت ــه س + درج

ــید     ــور خورشــ ــتقیم نــ ــابش مســ دور از تــ
 .نگهداري شود و در جاي خشک  ویخبندان

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 می عرضه قابل کیلوگرمی 25 هاي بشکه در 

 .باشد
 از دور  سانتیگراد درجه+ 35 تا+ 5 بین دردماي 

 جاي در و ویخبندان خورشید نور مستقیم تابش
 .شود نگهداري خشک

 بسته ودر مناسب شرایط در نگهداري صورت در 
 .باشد می نگهداري قابل سال یک تا اولیه بندي

 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.

  فوراً به پزشک مراجعه شود.درصورت بلعیده شدن 

  از تنفس  با ریزي بسیار باالبه دلیل وجود ذرات
  گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

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

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


