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 SP-Polybond  چسب بتن آببنذ

 چسب بتن چنذ منظوره جهت  آببنذی ، اصالح کننذه و پیونذ دهنذه

 : شرح محصول
آکشلیک هی تاشذ  هحصَلی تش پایِ سصیي SP-Polybond چسة تتي آتثٌذی

پزیش کشدى تتي یا سطَح ًا ، آتثٌذی ٍ ًفَر رسات تشای افضایش چسثٌذگی کِ

گیشد. ایي هادُ ٌّگام تشکیة تا هالت ،  س هیسیواًی هَسد استفادُ قشا

هخلَطی ّوگي ٍ یکٌَاخت سا ایجاد هی ًوایذ ٍ پس اص خشک شذى تیي 

چسة تتي آتثٌذی   . سا تشکیل هی دّذف پزیشی هصالح فیلن ًاصک اًعطا

SP-Polybond عالٍُ تش جلَگیشی اص ًفَر آب ، اص تشٍص تشک ّای سطحی  

فضایش هقاٍهت سایشی ٍ دٍام تتي تِ ا ، ّوچٌیيپیشگیشی هی ًوایذ ًیض 

 .کٌذکوک هی 
 خَاص ٍ اثشات :

  آتثٌذی سطَح تتٌی 

 کاّش ًفَرپزیشی تتي 

 کاّش جوع شذگی ًاشی اص خشک شذى 

 پَشش دّی تشک ّای هَئیي 

 افضایش اًعطاف پزیشی 

  قاتل اًحالل دس آب پیش اص خشک شذى ٍ غیش قاتل اًحالل دس آب پس اص

 خشک شذى

 ّای پاییي ) صفش دسجِ ساًتیگشاد (قاتل اجشا دس دها 

 پایذاسی دس تشاتش هَاد شیویایی ٍ سٍغي ّای هعذًی 

 پایذاسی دس تشاتش یخ صدگی ٍ ًفَر ًوکْا 

 ضذ کپک ٍ قاسچ 

 

 موارد کاربرد :

  ِآتثٌذی استخش ، هخضى ٍ حَضچ 

      قاتل استفادُ دس سذ ّا ، فشٍدگاُ ّا ، پل ّا ، ستَى ّاا ، کاس ساالي ّاای

 ل ّای اًتقال آب ٍ ...صٌعتی ، کاًا

 هالت لکِ گیشی ٍ تشهین آسیة دیذگی ّای ساصُ ّای تتٌی 

 اتصال تتي یا هالت جذیذ تِ قذین 

 پشایوش هَاد آتثٌذ سٍی تتي ٍ هالت 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 غلیظ هایع حالت فیضیکی

 سفیذ سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 07/0 ±  07/1 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  7/6 

 

 

 

 مقذار مصرف :
تشای اّذافی ًظیش  SP-Polybondچسة تتي آتثٌذی تْیٌِ  هیضاى هصشف

آتثٌذی ، چسثٌذگی ، هقاٍهت دس تشاتش تخاس ٍ یا افضایش هقاٍهت شیویایی ، 

 کیلَگشم سیواى هی تاشذ. 70لیتش تشای  10تا  7تیي 

 مصرف : روش
ْت آتثٌذ ساصی سا هی تَاى تِ تٌْایی ج SP-Polybondچسة تتي آتثٌذی 

یا فشچِ سٍی سطحی کِ عاسی اص ّشگًَِ ،سٍلش  تا استفادُ اص قلن هَی سادُ

جْت هالت کاسی هی تایست تِ هیضاى هَسد هصشف اص  یااجشا ًوَد.  آلَدگیست

 آب طشح کاست ٍ تِ جای آى اص چسة تتي استفاد ُ ًوَد.

 استانذارد :
 ایي هحصَل تا استاًذاسدّای صیش هطاتقت داسد:

 ASTM C1059  

 ASTM C1042 

 BS6319 PART 2,3,4 

 

 شرایط نگهذاری:
دسجاِ   37تاا   7دس دهاای  یخ صدگی ، سطَتت ، ِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ ٍ ت

 ساًتیگشاد

 

 مذت نگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 20کیلَگشهی ٍ  8کیلَگشهی ،  7/3کیلَگشهی ، 1سطل ّای 

 

 کات ایمنی :ن

گاشدد.   استفادُ اص عیٌک، دستکش ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ های 
شستشاَ  تالفاصلِ تا آب فاشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چشن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضشک هشاجعِ شَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 

 


