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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی

مویینه بر پایه رزین اپوکسی و بصورت دو جزیی طراحی شده و ویسکوزیته آن بگونه ای تنظیم شده است تا با نفوذ در منافذ، ریز ترک ها و فضاهای «  R-41»  محصول

محصولی «  R-41» دهد. موجب تقویت چسبندگی درونی باشد و نفوذ پذیری بتن را کاهش  -با دو روش تزریق به کمک پمپ یا تزریق با نیروی گرانش  -داخل حجم بتنی 

است مشخصات مکانیکی بتن افزایش یابد، یا از خواص پرکنندگی  کمک کند. اگر نیاز به اتصال مواد جدید بر بستر پایه مناسب جهت پرایمرزنی سطوح بتنی یا فلزی می باشد تا

موارد را به دقت با کارشناسان این شرکت مطرح نمایید تا محصول با کارآیی مناسب در در فضاهای خالی مانده زیر دستگاه های دارای لرزش دایم بهره مند شویم، می بایست 

 مورد تأیید است که میبایست به نسبت پانزده درصد با محصول ترکیب شود. ( S-85 ) فاقد آب با کد ل برای این محصول:ارتر و حالاختیار شما قرار گیرد. است

 ( ترکیب نمایی.  S-85 ) افزودن پانزده درصد از استارتر ( با درجه سانتیگراد 37تا  5سب بسته بندی و در دمای مجاز ) ابا رعایت تن را اجزای محصول روش اجرا:

کار دارای  اشد.  به منظور کسب بهترین نتیجه و در شرایط خاص ) مثال وقتی دمای مجاز امکانپذیر نیست یا وقتی بسترقابل اجرا می بایرلس یا اسپری بوسیله قلمو، غلطک، 

 با کارشناسان اجرایی این شرکت مشورت نمایید. رطوبت بیش از ده درصد میباشد ( 

 

 

 
 : مشخصات فنی

 : هاردنر: آمید .         بیرنگ تا عسلی کم رنگ     رنگ پایه 

 :درجه سانتیگراد 25کیلوگرم در متر مکعب در  1100 وزن مخصوص 

 :بسیار بیشتر از الیه های بتن چسبندگی:مگا پاسکال  /   4  اتصال به بتن 

 :دمای محیط و بستر کار دو ساعت پس از اختالط و متاثر از کارپذیری 

 مورد نیاز میزان نفوذ و ضخامتاز و متاثر  یلوگرم بر متر مربع ک 3/0  تا 1/0 :مقدار مصرف 

 : انبارداری

 فرصت مصرف خواهد داشت. : حداقل یک سال درجه سانتیگراد 30تا   2 بازه دمایی دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در

 ضروری است که در ظرف اصلی با در بسته و دور از مواد قلیایی و اسیدی نگهداری شود.

 

 :   بسته بندی

 عرضه می گردد. کیلوگرم 18 جزیی به وزن این محصول دربسته بندی دو
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