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  شرح و عملکرد

دو  ، شفافمحصولی   POXYMERاپوکسی پرایمر 
آمید و ویسکوزیته بسیار کم  پلی جزئی با بنیان اپوکسی

زیاد به  بوده که به دلیل قدرت نفوذ و چسبندگی بسیار
مقاطع زیر کار، بهترین آماده کننده زیرآیندهاي بتنی 

واجراي پروژه هاي ها  انواع پوشش قبل از اجراي
 باشد میکفسازي 

 موارد کاربرد

 اشباع نمودن سطوح بتنی قبل از اجراي مالت هاي رزینی-
 اشباع نمودن بستر قبل از اجراي کفسازي هاي رزینی-
قبل از اجراي  بستر بتنی اشباع و اعمال ماده چسبنده به-

  انواع رنگ ها و پوشش هاي رزینی

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
  :مایع غلیظحالت فیزیکی 

  :شفافرنگ 

  : درصد 2با رواداري  35درصد جامد وزنی 

  گرم بر سانتی متر 08/1 :مخلوط وزن مخصوص
 مکعب

 1به 4  بنسبت وزنی اجزا ترکی)B:A(  
  : درجه سانتی گراد 65نقطه اشتعال 

  مکانیزم سخت شدن: تبخیر حالل و واکنش
 شیمیائی دوجز

 میزان و نحوه ي مصرف   
 POXYMERدر دو بسته بندي جداگانه عرضه می 

شود. همواره دو بسته بندي را به طور کامل با هم مخلوط 
ذکر شده  (POTLIFE) زمان کاربري کنید. مخلوط باید در

 اجرا 

 
و به خوبی در زیر  اضافه نموده A را به جزء B گردد. جزء

کردن را  ترکیب واختالطمیکسر با یکدیگر مخلوط کنید. 
و از اختالط صحیح مواد در  دقیقه ادامه دهید به مدت سه

گرمازا بودن واکنش سخت  .کناره هاي ظرف مطمئن شوید
 شدن اپوکسی ممکن است باعث باال رفتن دماي پرایمر
موجود در سطل شود که سبب ازدست رفتن کارایی می 

امر می توانید مخلوط را در  گردد. براي جلوگیري از این
پس از  در همان دقایق ابتدایی ظروف کم عمق ریخته و یا

اجراي پرایمر را آغاز  induction time سپري شدن
پوشش هاي با خواص باال، شرایط ذکر  نمایید. مانند تمام

نظر از این  شده باید کامالً رعایت شود تا خواص مورد
درآب و هواي گرم دماي مواد قبل از  پوشش به دست آید. 

درجه سانتیگراد باشد، در  25تا  20باید بین  مخلوط کردن
به شدت  (POT LIFE) غیر این صورت زمان کاربري

در آب و هواي سرد در صورت سفت  کوتاه خواهد بود. 
را به صورت غیر مستقیم گرم نمایید.  شدن مواد آن

ثانیه است، از  متر بر 7هنگامی که سرعت باد بیشتر از 
ح هنگامی که دماي سط اجراي پرایمر خودداري کنید. 

درجه سانتیگراد است، از اجراي پرایمر  10کمتر از 
 خودداري کنید

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري  
 ی (ترکیب دو جز)کیلوگرم 20این محصول در بسته هاي 

 قابل عرضه می باشد
دور از تابش  گراد سانتیدرجه  +30تا  +10دردماي بین 

یخبندان و در جاي خشک  ومستقیم نور خورشید 
 .نگهداري شود

 بندي بسته در ودر صورت نگهداري در شرایط مناسب 
 .است.سال قابل نگهداري یک  و سالم، تااولیه 
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 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
شعله مستقیم  این محصول آتش گیر است. باید از گرما و  -

 دور نگه داشته شود. 
 در ظرف را بسته نگه دارید. -
 داراي سیستم تهویه مناسب باشد. محیط اجرا باید-
 کنید.  از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیري- 
 رت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.درصو-
 خودداري نمایید.  از تحریک مصدوم به تهوع- 
 (MSDS) براي اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنی-

  .میباشد موجود

در صورت استفاده در محیط هاي سربسته موارد ایمنی -
زیر را براي جلوگیري از آتش سوزي، انفجار و آسیب 

  :ت نماییدرسیدن به سالمتی رعای

در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هواي -
  .تازه به محیط وارد کنید

  .از ماسک و تجهیزات ضد انفجار استفاده کنید-

هرگونه جرقه، جوشکاري،کشیدن سیگار و روشن کردن  -
 شعله در محیط اجرا ممنوع است


