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 SP-G3  اپوکسیگروت 

 گروت اپوکسی سه جسئی با مقاومت باال

 : شرح محصول
هحصَلی سِ جشئی تز پایِ رسیي اپَوسی هی تاشذ  SP-G3اپَوسی گزٍت 

 اس.  گزددتثذیل هی تِ هالتی تسیار رٍاى  یىذیگزوِ پس اس اختالط اجشا تا 

ٍ صذهِ جلَگیزی اس تزن خَردگی  گزٍت اپَوسی تزای تحول تارّای فؼال ٍ

دیذگی فًَذاسیَى وِ تِ دلیل اًتمال تار دیٌاهیىی یا ضزتِ ایجاد هی شَد ، 

سیار تاال در تزاتز استفادُ هی وٌٌذ. ّوچٌیي ایي هحصَل لاتلیت تحول فشار ت

هحصَلی تسیار  SP-G3تِ ّویي دلیل  دارد. راتزافیىی  تارّای سٌگیي

ت دیٌاهیه ٍ هٌاسة تزای ػولیات سٌگیي هٌْذسی ٍ ًصة هاشیي آال

 استاتیه هی تاشذ. 

 خواص و اثرات :
 دارای هماٍهت فشاری ، وششی ٍ خوشی تسیار تاال 

 حصَل هماٍهت اٍلیِ تاال در هذت سهاى تسیار ون 

  لاتل استفادُ در عیف ٍسیؼی اس شزایظ تارگذاری ًظیز تارّای دیٌاهیىی

 هىزر

 رٍاًی تسیار تاال 

 ... ٍ چسثٌذگی ػالی تِ تتي ، فلش 

 لذ جوغ شذگیفا 

 ُخَدتزاس شًَذ 

 هماٍم در تزاتز سغَح هزعَب 

 لاتل اجزا تیي دٍ لغؼِ فلش 

  ، هماٍم در تزاتز هَاد شیویایی خَرًذُ ًظیز اسیذّای رلیك ، آهًَیان

 فزهالذئیذ ، رٍغي ، هَاد ًفتی ، گاسٍئیل ٍ ...

 هیلیوتز  120تا  40 ّای تیي ضخاهت تزای تا رٍاًی سیاد اهىاى گزٍت ریشی 

 موارد کاربرد :

 ی یا ی در هجاٍرت تا هحیظ اسیذریشی فضای خالی سیز تیس پلیت ّا گزٍت

 هحیظ تاسی ضؼیف

  ًظینز صًزاتنَر ،    گزٍت ریشی سیز شاسی فضاّای خالی هاشیي آالت صنٌؼتی

 ووپزسَر ، تَرتیي ٍ ...

  جزثمیل ّای سٌگیي ٍ ریل ّای حول ٍ ًملگزٍت ریشی سیز خغَط ریلی 

  تیس پلیت ّایی وِ تِ تْزُ تزداری سزیغ ًیاس دارًذگزٍت ریشی سیز 

  ، لاتل استفادُ در ساسُ ّای صٌؼتی سٌگیي ًظیز صٌایغ فَالد ، پاالیشگاُ ّا

 صٌایغ آتىاری فلشات

  فضای خالی اعزاف تَلت ّاپز ًوَدى 

 ًظز تاشذ پز وٌٌذُ ساسُ ای تزای هَاردی وِ هماٍهت سیاد هذ 

 تشریك جْت هماٍم ساسی 

 ّای تتٌی تؼویز وف 

 
 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 دٍ جشء هایغ ، یه جشء پَدر سِ جشء حالت فیشیىی

 خاوستزی رًگ

  ءتزویة سِ جش ٍسى هخصَص
gr/cm

3  1/0±  11/2 

 2/3تیش اس  MPaچسثٌذگی 

 MPa 22هماٍهت خوشی 

 MPa 13هماٍهت وششی 

 

 MPaهماٍهت فشاری 

 رٍسُ 30  رٍسُ 2 رٍسُ 1

105 110 113 

   C° 50± پایذاری حزارتی

ًتایج فَق تحت شزایظ آسهایشگاّی تذست آهذُ اًذ لذا تستِ تِ شزایظ ٍ 

 هحیظ وارگاّی هتغییزًذ.

 مقذار مصرف : 
همذار هصزف دلیك ایي هحصَل تا اتؼاد حجوی ساسُ ٍ ٍسى هخصَص آى 

 هحاسثِ هی گزدد.

 روش مصرف :
 غثار ، چزتی ٍ ... پاوساسی سغح اس ّزگًَِ آلَدگی ، گزد ٍ 

  رٍغي واری اعزاف لالة تَسظ رٍغي لالة ٍ لالة تٌذیSP-Oil Form 

  اتتذا جشء  اپَوسی ،  گزٍت آهادُ ساسیجْتA  جشء ٍB  1را تِ هذت 

راتِ آراهی تِ تزویة دٍ جشء  Cدلیمِ تا یىذیگز تزویة وزدُ ٍ سپس جش ء 

 د.دلیمِ هیىس وٌیذ تا هخلَط واهال ّوگي شَ 2اضافِ ًواییذ ٍ تِ هذت 

  تْتز است دهای اعزاف هحل گزٍت ریشی اسC°  35 تاالتز ًثاشذ. 

  چزاوِ در  گزددػولیات گزٍت ریشی در عی هذت سهاى وارپذیزی اًجام

 صَرت سفت شذى هحصَل ، غیزلاتل استفادُ هی شَد.

  رٍس پس اس ویَریٌگ تتي اصلی اًجام شَد. 23گزٍت ریشی هی تایست 

 استانذارد :
 ًذاردّای سیز هغاتمت دارد :ایي هحصَل تا استا

 ASTM C1181  / ASTM  C531 

 شرایط نگهذاری:
 35تا  5تِ دٍر اس تاتش ًَر خَرشیذ ٍ در دهای ،  تٌذی اٍلیِ یه سال در تستِ

 درجِ ساًتیگزاد

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگزم 30هجوَع سِ جشء 

 نکات ایمنی :

گنزدد.   تَصیِ هنی استفادُ اس ػیٌه، دستىش ٍ لثاس وار در سهاى اجزا 
شستشنَ  تالفاصلِ تا آب فنزاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چشن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پششه هزاجؼِ شَد در صَرت لشٍم ٍ دادُ

          


