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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :یمعرف

بر پایه رزین های بدون حالل طراحی و تولید شده است که باعث اتصال پایدار بین بتن، فلز، چوب و سنگ و آرماتور میشود.  « R-55»محصول  

غیر نیوتنی عمل مینماید و براحتی قابل اجرا است. پس از طی زمان گیرش، از مقاومت  دو جزء ژلی  دارد که پس از ترکیب بصورت«  R-55»چسب 

است.  های مکانیکی فوق العاده برخوردار میشود. این محصول در برابر انواع مواد شیمیایی و عوامل آسیب رسان فیزیکی از مقاومت الزم برخوردار

در کف محل های مورد نظر به « R-55»خود را توسط کارشناسان آموزش دهید. چسب توصیه می شود به منظور کسب نتایج مطلوب، کاربران 

تفنگ کمک نیروی ثقل و ابزار ساده قابل تزریق است. ولیکن تزریق آن در سوراخ های با قطر کم، افقی یا باالدستی نیاز به پمپ یا تفنگ دارد. 

 حد فروش تهیه نمایید. هر تفنگ قابلیت تزریق حداقل شصت کارتریج را دارد.تزریق سازگار با کارتریج های این محصول را میتوانید از وا

 تمیزی آرماتور و حفره، و نیز کاشت دقیق در محور میانی حفره بصورت عمودی، ضامن کسب نتیجه مطلوب است.

 این محصول توسط آزمایشگاه تحت تست های متفاوت قرار گرفته است و نتایج حاصل قابل ارایه می باشد.

 

 

:آماده سازی و اجرا  
 الزم است نکات ذیل را رعایت فرمایید:  «R-55» محصول منظور کسب بهترین راندمان از به

 کنترل دما و رطوبت محیط و موضع کار و آگاهی از بازه های مجاز -

 تناسب مقدار متریال ساخته شدهآگاهی از حجم و سرعت کار و رعایت  -

 با کمک همزن برقی مناسب و طبق تناسب وزنی بسته بندی  2و  1ترکیب اجزای   -

 رعایت تناسب عمق و قطر حفره با سایز میلگرد -

 پاکسازی داخل حفره به کمک فرچه سیمی و باد -

 حبوس نشودپر کردن نیمی از حفره با ابزار مناسب یا نازل تزریقی کارتریج بصورتی که هوا م -

 نصب میلگرد یا بولت در مرکز حفره بصورت پیچشی  -

 تکمیل چسب کاری و تمیزکاری حول حفره ضمن ایجاد کونیک به ابعاد متناسب -

 دقیقه به منظور ایجاد گیرش اولیه 30تا  15پاکسازی و تثبیت قطعه به مدت  -

 

 آزمایشگاهی، از جداول مربوطه استفاده نمایید.و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر:  با مراجعه به نتایج و گزارشهای 
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 مشخصات فنی:

 : خمیر نارنجی شکل ظاهری محصول آماده مصرف شده که از ترکیب دو جز بدست میاید 
 : 1.5 وزن مخصوص ترکیب شده  

 :میزان سختی: ضد خش بدون انقباض /    حالت سخت شدن 
  ماهه را جذب و هضم مینماید بتن یکجذب آب: صفر /   رطوبت بسیار اندک در 
 :بسیار بیشتر از الیه های بتن  اتصال به بتن 

    :چسبندگیPull out test @ BS 5080 for rebar 14:  11  MPa 

 مگاپاسکال   /   80 مقاومت فشاری: حدودTest report @ Sano T.report: 795 Kg/cm2 

 مگا پاسکال( 90مگا پاسکال / هفت روزه:   75:  سه روزه: ) اغلب نمونه های کارگاهی                           

  :مگاپاسکال  /   12مقاومت کششیTest report @ BS 6319 : 150 Kg/cm2 
 :مگا پاسکال   23 مقاومت خمشی 
        :295  مقاومت پیچشی  kg / cm2     ASTM C881 
     :مدول االستیسیتهLab test report : 35800  Kg/cm2 
   :ضریب انبساط حرارتیASTM C551 : 8 * 10 ^ -5 

 :ندارد انتشار یون سمی 

  مقاومتUV: مناسب است 

  : صفر است نفوذپذیری نسبت به گازها و مایعات پس از هشت ساعت از اجرا 

 :در برابر اسیدها و حالل های نفتی و شیمیایی مقاومت دارد مقاومت شیمیایی 

 :درجه سانتیگراد 25حدود چهل و پنج دقیقه در  کارپذیری 

 روز ( 7ساعت / گیرش نهایی:  8ساعت / گیرش ثانویه:  2) گیرش اولیه: 

 

 انبارداری:
 .درجه سانتیگراد: حداقل یک سال فرصت مصرف خواهد داشت 35تا  5دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و دربازه دمایی 

 

 بسته بندی:  
 عرضه می گردد. کیلوگرم  4/1  دوقلو به وزن یا بصورت کارتریج هایکیلوگرم  6ته بندی دو جزیی به وزن مجموع این محصول دربس

 

 کاربردها:

 نصب قطعات سنگین و مرتعش -

 اتصاالت دستگاههای صنایع سنگین و حساس -

 کاشت بولت و آرماتور در بتن کف، دیوار و سقف -

 نصب سنگ، سرامیک، آجر ضد اسید، عالیم راهنمایی و . . . -

 باربر )ایجاد آرماتور انتظار( اتصال بتن جدید به قدیم با فصل مشترک های -
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