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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی 

تعمیرات با استحکام  با قابلیت اصالح شدهوینیلی پلیمرهای و  سیمانبر پایه «  R-48» ی نصب و اتصال موسوم به پودرچسب 

مالتی نرم حاصل می شود که جهت چسباندن کاشی، از اختالط این محصول با آب فشاری می باشد. برشی و و تحمل نیروهای 

سرامیک، سنگ و موزائیک مناسب است. از این محصول می توان جهت چسباندن قطعات بر روی سنگ، آهن خام )پس از 

اعمال پرایمر مناسب(، بتن یا مالت سیمانی بهره برد. چنانچه سطوح زیر کار را با سیستم های آب بندی این شرکت عایق 

اید این محصول از همخوانی و کارآیی مناسب برخوردار است. از این محصول می توان در انواع بندکشی یا ایجاد غشاهای نموده 

آب بند بر سطوح مختلف بهره برد. با افزودن نسبت مناسب از رزین های پودری یا ترکیب با مالتهای توصیه شده توسط 

زایش مییابد. ) از افزودن هرگونه التکس یا چسب بدون نظر کارشناس این کارشناسان این شرکت، خاصیت نفوذ ناپذیری آن اف

شرکت خودداری نمایید(  غشایی یک تا سه میلیمتری از این محصول پیش از خشک شدن کامل )حدود دو ساعت بعد از اجرا( 

 .به عنوان اتصال دهنده بتن جدید به قدیم یا سیمانکاری جدید به دیوارهای خشک، کاربرد دارد

 

 

 : آماده سازی و اجرا
توصیه می شود این محصول را در فضاهای پر رطوبت یا دائماً خیس و بخصوص مواردی که احتمال رطوبت از پشت وجود 

استفاده نمائید. از همزدن مالت با وسایل تیز خودداری  –به عنوان جایگزین دوغابهای سیمانی یا چسب های خمیری  –دارد

از ابزار کمکی مکانیکی جهت نگه داشتن قطعه، بهره ببرید.  –تا کسب گیرش ثانویه –فرمائید و به هنگام نصب قطعات سنگین 

ار ترکیب شده با کیلویی بیفزایید. و هر مقد 25لیتر آب را به یک کیسه  7برای ساخت مالت بصورت دستی، الزم است حدود 

 دقیقه مصرف نمایید.  هرگز به مالتی که کمی خودش را گرفته، آب اضافه ننمایید. 45آب را تا 
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 : مشخصات فنی

   2چگالی:   -   5/7رجه اسیدی: د  -رنگ: پودر خاکستری  

  آب  1:    5نسبت اختالط:  پودر 

  : ساعت پس از ترکیب با آب 1زمان کارایی 

    :ساعت به ازای هر سانتی متر ضخامت 4گیرش اولیه 

  سانتی متر ضخامتساعت به ازای هر  72از مقاومت(:  %90گیرش ثانویه )کسب 

  :مگاپاسکال 35//   مقاومت فشاری:     روز 21مقاومت نهایی 

  مگاپاسکال 3چسبندگی به بتن : بیش از 

 غیر قابل اشتعال  و در مجاورت اسید یا آتش تولید بخار یا یون سمی ندارد 

 

 : انبارداری

 واهد داشت.درجه سانتیگراد: حداقل یک سال فرصت مصرف خ 40تا  1ی بازه دمای دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در

 

 :   بسته بندی

 کیلوگرم عرضه می گردد. 25جزیی به وزن این محصول دربسته بندی تک 

 

 : کاربردها

 تر و دارای قدرت چسبندگی به انواع مصالح ساختمانی خشک و یسیستم های تکمیلی با خواص نازک کار زیرساخت

 رطوبممحیط گرم و نصب سنگ و سرامیک و قطعات تری دی و کتیبه ها تا سایز و وزن های معین و قابلیت دوام در 
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