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 SP-Polybond.E  استحکامیچسب بتن 

 تقویت کننذه استحکام پذیزی بتن بز پایه پلیمزهای خاص

 : شزح محصول
هایع تک جضئی ٍ غلیظی تش پایِ  SP-Polybond.E استحکاهیچسة تتي 

. ایي  پلیوشی ٍ تا حالت اهَلسیًَی تِ ّوشاُ سصیي ّای اصالح شذُ هی تاشذ

ًَذ دٌّذُ اتصال هحکن تتي جذیذ تِ پی ،هَجة افضایش چسثٌذگی  هحصَل

ٍ کاّش تشٍص تشک ّای صٍدسس هی شَد ٍ دس کاّش ًفَرپزیشی  ،قذین 

هصاسف داخلی ٍ خاسجی ساختواى ٍ تتي ّای غشقاتی ، هَسد استفادُ تسیاس 

 قشاس هی گیشد.

 

 خَاص ٍ اثشات :
 دس تشاتش سیکل ّای رٍب ٍ یخثٌذاى کاّش ًفَرپزیشی تتي 

 م شذى تتيجلَگیشی اص هتَس 

 افضایش قذست چسثٌذگی رسات 

 تقَیت کٌٌذُ پیَستگی تیي تتي قذین ٍ جذیذ 

 

 موارد کاربزد :

 اجشای ًوا 

 سطح اکسپَص 

 هالت لکِ گیشی ٍ تشهین آسیة دیذگی ّای ساصُ ّای تتٌی 

 اتصال تتي یا هالت جذیذ تِ قذین 

 پشایوش هَاد آتثٌذ سٍی تتي ٍ هالت 

 

 مشخصات فیشیکی و شیمیایی
 غلیظ هایع لت فیضیکیحا

 سفیذ سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 05/0 ±  02/1 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  7 

 

 مقذار مصزف :
الی  5تیي  SP-Polybond.Eچسة تتي استحکاهی تْیٌِ  هیضاى هصشف

 دسصذ ٍصًی سیواى هصشفی هی تاشذ.  10

 5تا  5لیتش اگش اص ایي هحصَل تعٌَاى پیًَذ دٌّذُ استفادُ هی ًواییذ ، ّش 

 هتش هشتع سا پَشش هی دّذ.

هتش  5تا  4اگش اص ایي هحصَل تعٌَاى عول آٍسًذُ استفادُ هی ًواییذ ، ّش لیتش 

 هشتع سا پَشش هی دّذ.

 

 

 مصزف : روش
دس ششایط خاص تا آب سا هی تَاى  SP-Polybond.Eچسة تتي استحکاهی 

سقیق ًوَد . اها پیش اص اجشای هحصَل هی تایست سطَح سست ، کثیف ٍ 

آسیة دیذُ تتي سا پاکساصی ٍ دس صَست ٍجَد آسهاتَس صًگ صدُ هحیط اطشاف 

آى سا تخشیة کشدُ ٍ توام صًگ صدگی ّا ٍ کلیِ سطَح سا تَسط آب تویض 

استحکاهی سا  تَسط  . پس اص خشک شذى آب اضافی ، چسة تتيداد شستشَ 

الصم تِ رکش است هالت تعویشی سا سٍی سطح  قلن هَ تا ضشتِ صدى اجشا ًواییذ.

 هشطَب اجشا ًواییذ.

 استانذارد :
 ایي هحصَل تا استاًذاسدّای صیش هطاتقت داسد:

 ASTM C1059  

 ASTM C1042 

 BS6319 PART 2,3,4 

 شزایط نگهذاری:
دسجاِ   35تاا   5دس دهاای  ی ، سطَتت ، یخ صدگِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ ٍ ت

 ساًتیگشاد

 مذت نگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 20کیلَگشهی ٍ  5کیلَگشهی ،  5/3سطل ّای 

 نکات ایمنی :

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

 . تِ پضشک هشاجعِ شَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 
 

 


