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ADMIX EA640 
 های بتنی چسب اپوکسی دوجزئی برای تعمیرو اتصال قطعه 

 

 
 

 

 

 موارد کاربرد 

 های عرشه پل. اتصال سگمنت  •

 .  یا لرزش هستند  مکررهای  تعمير تمامي اجزای ساختماني که تحت بارگذاری به عنوان پرایمر برای   •

 های بتني در معرض عوامل مهاجم چون کلراید و سولفات. سازه عنوان پوشش محافظ برای  به   •

 . قرار دارندهای معدني و روغن هيدروليک  هایي که در معرض روغن نویژه آه  ای در مناطق صنعتي بتعمير سازه  •

 اتصال و چسباندن قطعات بتني به یکدیگر.  •

 

 مشخصات فنی 

 استاندارد  ASTM C881 Type 2مطابق با استاندارد   

 وزن مخصوص  کيلوگرم در مترمکعب )پس از اختالط(    1480

 قابليت اشتعال  زا غيرآتش 

 روزه   7مقاومت فشاری   (  ASTM D 695)مطابق با    مگاپاسکال  60

 درجه سانتي گراد   25ساعت در    9حدود  
 زمان خشک شدن سطحي

 گراد   درجه سانتي  40ساعت در    5حدود  

 شدن کامل سخت  زمان   روز  7

 

 

 هاویژگی 

 ADMIX EA640  شود. این محصول بر پایه  ها در محيط کارگاه آماده مصرف ميدو جزئي است که با اختالط آن   چسب

های پایه سيماني است. زمان مصرف مالت  رزین اپوکسي توليد شده و سرعت گيرش و سفت شدن آن خيلي بيشتر از مالت

 است. دقيقه    45ا  درجه سانتي گراد ت  40دقيقه و در    90درجه سانتيگراد    25مخلوط شده در دمای  

 

ADMIX EA640   به خصوص در   های ترکيبي است که دارای کاربردهای متنوعچسب دو جزئي بر پایه اپوکسي

بخش اتصال قطعات بتني به یکدیگر، اتصال بتن و مالت جدید به بتن بستر یا فوالد، تعمير، ترميم و تقویت  

 است. های بتني، آب بندی سطوح بتني، نصب سنگ، کاشي و سراميک مقاوم در برابر اسيد  سازه 
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 روش اجرا 

 : آماده سازی سطح  -1

ها که باعث کاهش  قبل از استفاده از این محصول، سطوح را از وجود روغن،گرد وخاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگي 

های  کامال تميز و خشک باشند. چنانچه نياز به ترميم محل  دشوند پاک کنيد. سطوح در معرض تعمير بایچسبندگي مي 

 و تا جای ممکن شکل تيزگوشه و مربعي داشته باشند.   ودبریده ش تخریب    این مناطق تا عمقآسيب دیده باشد الزم است  

یکي از    در صورت مشاهده آرماتورهای زنگ زده ابتدا از سالمت دروني آن اطمينان یافته سپس نسبت به زنگ زدایي توسط

د. محافظت مضاعف آرماتورها توسط پوشش  شوهای برس زني یا ماسه پاشي اقدام نمایيد تا سطح فوالد تميز نمایان  روش 

 ضروری است. مخصوص  های  

 

 :اختالط  -2

 ADMIX EA640   گر  شود. تمامي محتویات ظرف واکنش مي داده  گر تحویل  در دو ظرف مجزا شامل رزین اصلي و واکنش

ای که رنگ مخلوط  درون ظرف رزین اصلي ریخته و به کمک مخلوط کن دستي دو جزء را به خوبي مخلوط نمایيد به گونهرا  

 توان آن را در زمان توصيه شده مصرف کرد.  حاصل شده کامال یکنواخت شود. اکنون محصول، آماده استفاده است و مي

ها را برای مدتي در  م است قبل از اختالط دو جزء با یکدیگر آن با توجه به حساسيت محصوالت پایه اپوکسي به دما، الز

 درجه سانتي گراد قرار دهيد تا دمای محصول نيز به این مقدار برسد.   25تا    20مکاني با دمای بين  

 

 : اجرا  -3

ADMIX EA640  ماله یا کاردک روی سطح زده شود. برای مدت زماني  ،  در یک الیه یکنواخت به کمک قلم موی کوتاه  دبای

 25دقيقه در    60طور معمول  ه  . این مدت زمان به شرایط کار بستگي دارد ولي بشودرها شده و سپس پوشش رویي اجرا 

 داشته شود.   تميز نگه  دبای  . در این مدت سطحاستگراد  درجه سانتي  40دقيقه در  30درجه و  

 

 بندی  بسته

ADMIX EA640   کيلوگرم عرضه مي شود.  3دو ظرف پلي اتيلني با وزن مجموع    در 

 

 

 انبارداری 

درجه سانتي گراد برروی پالت    25تا    20این محصول را درمکان سرپوشيده و به دور از تابش خورشيد، بارندگي، در دمای  

 ماه است.    8نگه داری نمایيد. در این شرایط عمر مفيد محصول حدود  

 

 ایمنی  نکات 
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ر هنگام کار از وسایل حفاظت  نيز ممکن است باعث آسيب شود. د  ADMIX EA640همانند تمامي محصوالت پایه اپوکسي،  

  15ها بالفاصله آن را به مدت  فردی مانند دستکش، کاله و عينک ایمني استفاده نمایيد. درصورت تماس احتمالي با چشم 

 . دقيقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایيد. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویيد

 

 مراقبت از وسایل کار 

 شستشو داد.    410ابزار کار را با تينر فوری یا حالل    بایددر اتمام هر مرحله از کار  

 

 کیفیت  یدیهیتا

 ن یا  ي فيتوليد و عرضه مي شوند، تحت کنترل بخش کنترل ک  پارسیان  دیدماوند سفمحصوالتي که توسط شرکت    تمام

 است. شرکت و مطابق با استانداردهای کيفي بين المللي  

 

 یلی اطالعات تکم

ن  در تکم  ازيصورت  اطالعات  ا  يليبه  کارشناسان  تلفن  نیبا  با  الکترون  ای  88678880-3  یهاشرکت        ي کي پست 

info@white-damavand.com   دیيتماس حاصل فرما.  

 


