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 SP-Epoxy Bond  اپوکسیچسب بتن 

 چسب سه جسئی با مقاومت باال و ضذ اسیذ

 : شرح محصول
هحصَلی سِ جضئی تش پایِ سصیي  SP-Epoxy Bond اپَوسیچسة تتي 

اپَوسی است وِ فالذ حالل ٍ تا لذست چسثٌذگی تسیاس تاال هی تاضذ . اص ایي 

ذیذ ، ًصة ٍسق ّای هحصَل تشای پیًَذ دادى تتي تِ فلض ، تتي لذین تِ ج

F.R.P  دس هماٍم ساصی ٍ پَضص اًَاع سطَح ٍ ًفَرًاپزیش وشدى آى ّا

داسای هماٍهت  SP-Epoxy Bondچسة تتي اپَوسی  استفادُ هی ضَد.

 هىاًیىی ٍ ضیویایی تسیاس تاال ٍ فالذ جوغ ضذگی است.

 خَاظ ٍ اثشات :
 چسثٌذگی ػالی تِ تتي ، فَالد ٍ سایش هصالح ساختواًی 

 اٍهت ضیویایی تاال دس تشاتش هَاد ًفتی ، آب دسیا ، اسیذّای ضؼیف ٍ ...هم 

 فالذ جوغ ضذگی ٍ تذٍى تشن خَسدگی دس صهاى خطه ضذى 

 لاتل اجشا سٍی سطَح هشطَب 

 هماٍم دس تشاتش ًفَر اًَاع سیال ّا 

 اجشای آساى 

 صهاى واسپزیشی هٌاسة 

 هماٍهت حشاستی تاال 

  ّای ضشتِ ای ، لشصش ٍ سایطیتشاتش تاسهماٍهت ٍ دٍام تاال دس 

  غلظت ون ٍ ًفَر صیاد 

  داسای خاصیت آغطتِ ساصی هٌاسة جْت الیافF.R.P 

 موارد کاربرد :

 اتصال تتي لذین تِ جذیذ ، فَالد ٍ سایش هصالح 

 تضسیك دس تشن ّای ساصُ ای تتٌی 

   گتشد تصتَست ػوتَدی دس    للاتل استفادُ دس ضوغ وَتی ، واضتت ٍ تَلتت هی

 سطَح هشطَب

 شهین هماطغ تتٌی غشلابت 

 لاتل استفادُ دس هخاصى آب ، آب ضَس ، هَاد ًفتی ، للیاّا ٍ اسیذّای ضؼیف 

 سفغ ًطستی دس هحیط ّای خیس ٍ ًن داس 

       تؼٌَاى پشایوش تشای هالت ّای تشهیوی تتش پایتِ اپَوستی ٍ ستیواى پشتلٌتذ

 جْت هماٍم ساصی

 صیملی وشدى سطَح تتٌی 

 اًیىی تاالایجاد الیِ سطحی تا هماٍهت هى 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 غلیظ هایغ حالت فیضیىی

 خاوستشی سًگ

  )تشویة دٍ جضء(ٍصى هخصَظ
gr/cm

3   1/0 ±  42/1 

N/mm  هماٍهت فطاسی 
3  75 

N/mm هماٍهت وططی 
3  25 

N/mm هماٍهت خوطی 
3  31 

N/mm چسثٌذگی تِ تتي
2 

 3  < 

 

 مقذار مصرف :
تستِ تِ خلل ٍ  SP-Epoxy Bondچسة تتي اپَوسی تْیٌِ  هیضاى هصشف

گشم تشای تسطیح ّش  300تا  250فشج ٍ ًاّوَاسی ّای سطح صیش واس ، تیي 

 هتش هشتغ هی تاضذ.

 مصرف : روش
سطح هَسد ًظش سا اص ّشگًَِ آلَدگی ، گشد ٍ غثاس ، سٍغي ٍ سطَح سست 

 پاوساصی ًواییذ. 

تشهین  SP-EP Repair پَوسی سطَح آسیة دیذُ سا تَسط تشهین وٌٌذُ ا

تَسط هیىسش دٍس وٌذ تشویة ًواییذ. سپس جضء  Bسا تا جضء  Aوشدُ ٍ جضء 

C  دلیمِ تَسط هیىسش هخلَط وٌیذ.  2سا تِ دٍ جضء اضافِ ًوَدُ ٍ توذت

هخلَط سا تَسط للن هَ ٍ یا واسدن سٍی سطح اجشا ًواییذ. دس حیي اجشا دلت 

ضذُ تاضذ ٍ ضشُ ای ٍجَد ًذاضتِ تاضذ. داضتِ تاضیذ وِ توام سطح اضثاع 

تشای اضثاع الیاف اص هالِ پالستیىی یا غلطه ٍ یا تا اػوال فطاس سٍی سطح 

 الیاف صَست گیشد تا اضثاع تطَس واهل اًجام ضَد.

 استانذارد :
 ایي هحصَل تا استاًذاسدّای صیش هطاتمت داسد:

 ASTM C881  

 ASTM C881 M 

 شرایط نگهذاری:
دسجتِ    30تا  10دس دهای یخ صدگی ، سطَتت ، تاتص ًَس خَسضیذ ٍ ِ دٍس اص ت

 ساًتیگشاد

 مذت نگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگشهی 20هجوَػِ 

 نکات ایمنی :

گتشدد.   استفادُ اص ػیٌه، دستىص ٍ لثاس واس دس صهاى اجشا تَصیِ هتی 
ضستطتَ  تالفاصلِ تا آب فتشاٍاى  ،  ٍ یا دّاى ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضه هشاجؼِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 


