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 گروه مهندسی آرکا                   
ARKABOND EP                         

 ويژه زياد مقاومت با اپوکسى مالت                

 بتنى قطعات نصب و سازى بستر تعميرات،           

 

 محصول :شرح 

ARKABOND EP که است حاللى غیر اپوکسى پایه بر و خمیرى مالتى 

 قطعات نصب بتنى، سطوح تعمیر براى و شده تهیه جزئى دو صورت به

نصب  جهت مالت این. باشد مى استفاده قابل بتن غیر به بتن و بتنى

 محصول این. شود نمى ور و شعله دارد کاربرد اسید ضد هاى آجر یا کاشى

 از وسیعى طیف مقابل در و بوده خوب بسیار مكانیكى هاى مقاومت دارى

 .است مقاوم نیز خورنده شیمیایى مواد

 : ARKABOND EP مزايای

 خوب خیلى شیمیایى و مكانیكى هاى مقاومت

 ساختمانى محصوالت اکثر به خوب خیلى چسبندگى

 باال اى ضربه مقاومت

 زنى پرایمر از نیاز بى

 انقباض بدون

 کارى پرداخت قابلیت

 روش اجرا:

 کار بستر سازى آماده به نسبت باید ARKABOND EPاجراى  از قبل

 غبار، روغن، چربى، گونه هر از سطوح بایست مى منظور بدین. نمود اقدام

 نیز کار بستر کارى مضرس. شود پاکسازى رنگ و سیمانى سست هاى الیه

 جزء دو وزنى هاى نسبت. مى کند کمك محصول بهتر مكانیكى اتصال به

 ست یك سازى آماده به نیاز اگر بنابراین کند تغییر نباید محصول این

 آنرا بخش دو از معین هاى نسبت دقیق ترازوى با کمك ندارید را کامل

 برقى مناسب همزن دستگاه از کار این براى. نمایید مخلوط و نموده جدا

 حدود و کرده اضافه پایه رزین به را کننده سخت بخش. نمایید استفاده

 ماله یا کاردک از توان محصول مى اجراى براى. بزنید هم دقیقه سه

 مناسب، حالل به آغشته برس کمك به توان مى همچنین. نمود استفاده

 .نمود صافكارى را سطح

 را قطعات پشت بایست مى آسید ضد هاى سرامیك یا کاشى نصب جهت

  خورده عدم از اطمینان براى .بچسبانید را آنها و نموده آغشته مالت این به

 

 

 

 

 

 از پس. شود کشیده سطح کل روى بر مالت است بهتر کار زیر سطح شدن

 .نمایید اقدام محصول همین با کشى بند نسبت به روز یك گذشت

 خصوصيات فيزيكی و شيميايی:                       

 خمیر خاکسترى مخلوط ظاهرى شكل

 کیلوگرم در متر مكعب 1785  خمیرى حالت در مخصوص وزن

 ساعت 2حدود  سانتیگراد درجه 25 در کار زمان

 دقیقه 45  سانتیگراد درجه 40 در کار زمان

 مگاپاسكال 60  روزه 7 فشارى مقاومت

ASTM D695  با استاندارد مطابق 

 مگاپاسكال 13حدود  روز 28 از پس بتن به چسبندگى

 مگاپاسكال 5حدود  روز 28 از پس خمشى مقاومت

 در سطحى شدن خشك زمان

 گراد سانتى درجه 25

 ساعت 7 

 25 در کامل شدن خشك زمان

 گراد سانتى درجه

 روز 5 

 ماده غیر خطر نا ک نقل و حمل بندى طبقه

 ندارد اشتعال

  

 :  ميزان مصرف

. دارد بستگى کار بستر زبرى میزان به ARKABOND EPمصرف  مقدار

 کسب براى مربع متر هر در محصول این از کیلوگرم 2 حدود مصرف

 .است بینى پیش قابل میلیمتر یك ضخامت

 بسته بندی : 

ARKABOND EP کیلوگرم شش وزن مجموع با قلو دو بندى بسته در 

 .شود مى عرضه
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 انبار داری :

درجه سانتیگراد به دور از  40تا  5توصیه می شود که انبار داری در دمای 

 باشد.تابش مستقیم آفتاب 

 عمر نگهداری :

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی 

 ماه قابل نگهداری میباشد. 12اولیه تا 

 ايمنی : 

ARKABOND EP  ماده ای کم ضرر می باشد. در شرایط عادی آسیبی به

پوست نمی رساند. اما به عنوان یك ترکیب شیمیایی و رعایت موارد 

رف گردد. برای جلوگیری از تماس با پوست و چشم از احتیاطی مص

دستكش های محافظ و عینك استفاده شود و یا پس از تماس مستقیم با 

 پوست و یا چشم با آب شسته شود.

 خدمات فنی : 

بخش فنی گروه مهندسی آرکـــا در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به 

فراورده های تولیدی  طرح اختالط ، بتن ریزی و نحوه صحیح استفاده از

 در کارگاه آماده همكاری و ارایه خدمات می باشد.

 

 

 


