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 SP-Bolt Pasteکاشت میلگرد ویژه چسب 

 رزین اپوکسی خاص جهت کاشت آرماتور در بتن

 : شرح محصول
 تز پایِ رسیيدٍ جشئی هحصَلی  SP-Bolt Pasteکاضت هیلگزد ٍیژُ چسة 

. ایي هحصَل دارای چسثٌذگی تسیار سیاد تِ تتي ٍ ٍ ّاردًز اپَکسی است

ادی در اًَع ػولیات هٌْذسی را هیلگزد هی تاضذ ٍ تحول تارگذاری تسیار سی

تِ دلیل فزهَالسیَى  SP-Bolt Pasteدارد. چسة کاضت هیلگزد ٍیژُ 

هٌحصز تفزد قاتل استفادُ در ضزاط آب ٍ َّایی هختلف ،  در حفزُ ّای قائن 

رٍ تِ پاییي )حفزُ ّای ٍاقغ در کف( ، حفزُ ّای افقی )ٍاقغ در دیَار( ٍ حفزُ 

 هی تاضذ. ّای تاالسزی )ٍاقغ در سقف(
 خَاظ ٍ اثزات :

 ِکسة هقاٍهت فطاری ٍ کططی تاال در سٌیي اٍلی 

 هقاٍم در تزاتز لزسش 

 ... ٍ چسثٌذگی ػالی تِ اًَاع سطَح تتٌی ، فلشی ، سٌگ 

 ُفاقذ ضز 

 فاقذ جوغ ضذگی پس اس ػول آٍری 

 فاقذ حالل 

 دارای هقاٍهت ضیویایی تسیار تاال 

 تحول تارگذاری تسیار تاال 

  آساىاجزای سزیغ ٍ 

 هحافظت اس هیلگزد ٍ اًکزتَلت ّا در تزاتز خَردگی 

 موارد کاربرد :

  اًَاع تَلت ٍ تاًذًٍْا در حفزُ ّای هتِ کاری ضذُ کاضت اًَاع هْزُ ّا ًظیز

ذُ ، تز رٍی سطَح ػووَدی ٍ افقوی )دیوَار ، سوقف ٍ     یا اس پیص تؼثیِ ض

 (کف

  ، ًزدُ ّا ، حصار ٍ فٌس کاضت دائوی هیلگزدّای اًتظار ، تَلت ، فًَذاسیَى

 ، ریل راُ آّي ، هْزُ ّای سهیٌی دکلْا ، جزثقیل ّا ، لٌگزاًذاس اسکلِ ّا

 ... ٍ چسثاًذى هقاطغ فلشی تِ تتي ، سٌگ ، آجز 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 خویزی حالت فیشیکی

 سفیذ رًگ

gr/cmٍسى هخصَظ 
3 02/0 ±  76/1 

 ساػت 6 سهاى گیزش اٍلیِ

 رٍس 6 ذى ًْاییسهاى خطک ض

Kg/cm  رٍس 6هقاٍهت فطاری 
3  590 <  

Kg/cm رٍس 6هقاٍهت کططی 
3  160 < 

Kg/cm رٍس 6هقاٍهت خوطی 
3  380 < 

N/mm چسثٌذگی تِ تتي
2 

 3  < 

 

 مقذار مصرف :
تا تَجِ تِ  SP-Bolt Pasteچسة کاضت هیلگزد ٍیژُ تْیٌِ  هیشاى هصزف

 هتفاٍت هی تاضذ. هقذار هصزف ایي هحصَلٍ  حجن حفزُ، حجن آرهاتَر 

 مصرف : روش
اتتذا حفزُ ٍ هیلگزد را اس ّزگًَِ آلَدگی ًظیز گزد ٍ غثار ، چزتی ٍ ... پاک 

را تَسط ّوشى تزقی هطاتق تا ٍسى هٌذرج رٍی  A ٍ Bجشء سپس  . ًواییذ

 . کٌیذتستِ تا حصَل هحصَلی ّوگي هخلَط 

را تصَرت دستی یا پوپی در  SP-Bolt Pasteچسة کاضت هیلگزد ٍیژُ 

. سپس هیلگزد را تِ آراهی ٍ تِ صَرت پیچطی  حفزُ آهادُ ساسی ضذُ تزیشیذ

ٍ پس اس آًکِ هیلگزد تا  ّای ساػت ( داخل حفزُ فزٍ تثزیذ ) در جْت ػقزتِ

تشًیذ تا َّای چکص چٌذ ضزتِ تز رٍی هیلگزد  تاًیزٍی دست فزٍ ًزفت ، 

 هحثَس آى خارج گزدد. 

 هیلگزد کاضتِ ضذُ را ثاتت ًواییذ تا در حیي گیزش جاتجا ًطَد. تالفاصلِ

 شرایط نگهذاری:
 درجِ ساًتیگزاد 39تا  9در دهای ، ِ دٍر اس تاتص ًَر خَرضیذ ت

 مذت نگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یک سال در تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگزهی 9/1هجوَػِ 

 نکات ایمنی :

گوزدد.   کار در سهاى اجزا تَصیِ هوی استفادُ اس ػیٌک، دستکص ٍ لثاس 
ضستطوَ  تالفاصلِ تا آب فوزاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پشضک هزاجؼِ ضَد در صَرت لشٍم ٍ دادُ

 


