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 SP-EP REPAIR  ترمیم کننذه اپوکسی

 اپوکسی با مقاومت زیاد ویژه تعمیرات و بستر سازیمالت 

 : شرح محصول
یک هالت تعویشاتی تش پایِ سصیي ّای   SP-EP Repairتشهین کٌٌذُ اپَکسی

اپَکسی ٍ فاقذ حالل است کِ تصَست دٍ جضئی اسائِ هی گشدد. ایي هحصَل تا 

ضی ٍ تتٌی ًظیش کف ، دیَاس ٍ سقف جْت کاستشدّای قاتلیت اجشا سٍی سطَح فل

گًَاگَى طشاحی ضذُ است.  دس ساخت تشهین کٌٌذُ اپَکسی اص فیلشّای هعذًی 

تا داًِ تٌذی ّای هتفاٍت استفادُ ضذُ کِ تاعث تَجَد آهذى حالت 

تیکسَتشٍج دس هحصَل هی ضَد. دس ٌّگام اجشای کفپَش اپَکسی ٍ پس اص 

، اص تشهین کٌٌذُ اپَکسی جْت تسطیح سطح استفادُ  اعوال پشایوش اپَکسی

چسثٌذگی فیضیکی تاال ٍ  داسای SP-EP Repairگشدد. عالٍُ تش ایي  هی

خاصیت ضذ ضشگی ًیض هی تاضذ لزا اجشای آى دس کلیِ سطَح افقی ٍ عوَدی 

 تسیاس سادُ است.

 خواص و اثرات :

 داسای چسثٌذگی تاال تِ تتي ٍ تواهی هصالح 

 ٍهت کططی ، خوطی ٍ فطاسی تاالداسای هقا 

 داسای هقاٍهت ضشتِ ای تاال 

 قاتل اجشا سٍی سطَح عوَدی ٍ افقی 

 سخت ضذى تذٍى جوع ضذگی 

 هقاٍم دس تشاتش هَاد ضیویایی 

 هقاٍم دس تشاتش ًن ٍ سطَتت 

 تذٍى اًقثاض 

 تذٍى ضشگی 

  فاقذ حالل 

 سَْلت اجشا ٍ قاتلیت ضکل پزیشی تاال 

 موارد کاربرد :
 ِسطَح تتٌی، سیواًی ٍ سٌگ ّای طثیعی چسثٌذگی ت 

 )تشهین سطَح تتٌی کشهَ ٍ تخشیة ضذُ )عوَدی ٍ افقی 

 ِتشهین قطعات پیص ساخت 

  پش ًوَدى تشک ّا ٍ دسصّای ساصُ ای پیص اص هقاٍم ساصی تا الیافFRP 

 پش ًوَدى حفشُ ّا ، سَساخ ّا ٍ ضکستگی ّا 

 هقاٍم ساصی 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 خویش کی دٍ جضء پس اص تشکیةحالت فیضی

 خاکستشی سًگ

A+B  gr/cmٍصى هخصَظ
3 1/0 ±  00/1 

 MPa 65هقاٍهت فطاسی 

 MPa 25هقاٍهت کططی 

 هگاپاسکال 3تاالتش اص  MPaهیضاى چسثٌذگی تِ تتي 

 

 مقذار مصرف :
هقذاس هصشف دقیق ایي هحصَل تا اتعاد حجوی ساصُ ٍ ٍصى هخصَظ آى 

هتش هشتع ،  5/1تا  1/1تی تیي حاها تطَس هعوَل تشای هسا هحاسثِ هی گشدد.

 هَسد ًیاص است. SP-EP Repairاپَکسیکیلَگشم اص تشهین کٌٌذُ  3حذٍد 

 روش مصرف :
 صًگ صدگی، سًگ  پاکساصی سطح اص ّشگًَِ آلَدگی ، گشد ٍ غثاس ، چشتی ،

سة ، قذیوی ، سطَتت ٍ ... اص طشیق سٍش ّایی ًظیش : ضستطَ تا حالل هٌا

 ضستطَ تا آب یا فطاس َّا ، سَصاًذى تا ضعلِ ، سٌذتالست ، سوثادُ کاسی ٍ ...

  عولیات اختالطSP- EP Repair :ضء دٍ جA  ٍB  سا تا یکذیگش تَسط

هیکسش تا دٍس آسام هخلَط ًواییذ. سپس خویش آهادُ ضذُ سا تا استفادُ اص 

 . کاسدک سٍی سطح اجشا کٌیذ

 ة ، فاقذحالل هی تاضذ.الصم تِ رکش است ایي تشکی

 استانذارد :
 ایي هحصَل تا استاًذاسدّای صیش هطاتقت داسد :

 ASTM C881 / C881M /  DIN 18556 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد 30تا  10تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :

  تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشم A   :400/2جضء 

 گشم B  :600جضء 

 نکات ایمنی :

گيشدد.   استفادُ اص عیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هيی 
ضستطيَ  تالفاصلِ تا آب فيشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجعِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 


