


 

 
 

معرفی شرکت    
PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

با توجه به رشد و گسترش روز افزون صنعت کامپوزیت در کشور شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با هدف ارائة خدمات 

علیرغم اینکه مدت زیادی از تاسیس . بویژه کامپوزیت های رزین، الیاف شیشه تاسیس گردیده است تخصصی در زمینة کامپوزیت ها

گذرد سابقة طوالنی موسسین شرکت در صنعت کامپوزیت سبب گردیده است در گام نخست این شرکت با هدف  این شرکت نمی

مهندسی، اقدام به تولید انواع متنوعی از این نوع  اپوکسی به شیوة علمی و کامال های اپوکسی و نانو بومی سازی و عرضة چسب

های تولیدی شرکت پیشرو سازه پیوند جهت استفاده در صنایعی نظیر نفت و  چسب. ها جهت استفاده در صنایع مختلف نماید چسب

ات انجام شده بر روی گاز، پتروشیمی ها، صنایع آب و فاضالب، صنایع هوایی، دریایی و ساختمانی تولید گردیده و بر اساس آزمایش

آنها که نتایج آن در دیتاشیت مرتبط با هر چسب ذکر گردیده است کیفیت چسب های تولیدی این شرکت نه تنها قابل رقابت با 

باشد که در بسیاری موارد نیز برتر از آنهاست عالوه بر اینکه به دلیل تولید داخل بودن آنها موجب صرفة  مشابه خارجی خود می

 EPOLOCKهای تولیدی شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با نام تجاری  چسب. باشد شمگیری برای مصرف کنندة آن میاقتصادی چ

 : استدر گروه های زیر هم اکنون تولید گردیده و قابل سفارش توسط مصرف کنندگان محترم 

،EPOLOCK 2100صنایع هوایی و دریایی شامل چسب های ،گروه صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضالب .1

EPOLOCK EPOLOCK 3100و  2200

EPOLOCKو EPOLOCK 1100 ، EPOLOCK 1100F ،EPOLOCK 1200 گروه صنایع ساختمانی.2 1300

با استحکام و چقرمگی باالچسب های نانو اپوکسی  .3

باشد دیگر زمینه های فعالیت شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا به شرح زیر می :

 تولید انواع لوله، اتصاالت و قطعات کامپوزیتی از نوعGRP ،GRVE  وGRE 

های پیشرفته و  تولید قطعات و کامپوزیتHigh Tech  اپوکسی و غیره –بر اساس سیستم کربن

 تولید انواع عایق های ضد آتش و تاخیر انداز آتش و کامپوزیت های مقاوم به دما

مپوزیتی هادی و آنتی استاتیکتولید انواع قطعات و پوشش های کا

تولید انواع قطعات و پوشش های کامپوزیتی ضد خوردگی

انجام خدمات مهندسی کامپوزیت در زمینة طراحی قطعات کامپوزیتی بر اساس تحلیل های دقیق مهندسی و نرم افزاری

 خطوط بر اساس نرم افزار ارائة خدمات مهندسی در زمینة نصب و راه اندازی خطوط لولة کامپوزیتی و تحلیل تنشCaesar II



 
 

لوله و اتصاالت وقطعات فایبر گلس   
PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 های خورنده های فایبرگالس در محیط لوله. ندشد مطرحصنایع مختلف به بعد در  8491 سال از فایبرگالس لوله و قطعات کامپوزیتی

انواع  و زنگ ضد فوالدهای یا دار پوشش فوالدی های لوله با مقایسه در کاربرد بسیار بیشتری ،خوردگی برابر مقاوم در ،صرفه با ماده یك بعنوان

قطعات . شده است مختلف در صنایعفراوان آنها   کاربرد، سبب داخلی های خوردگی برابر درها  ب این لولهخو مقاومت. دارند فلزات دیگر

از جمله . های ترموست و ترموپالست باشد تواند شامل رزین ماتریس می. اند کامپوزیتی از دو جزء ماتریس و تقویت کننده تشکیل شده

اشاره .... وینیل استر، پلی استر، اکریلیك، فنولیك و های اپوکسی،  توان به رزین های ترموست مورد استفاده در صنایع کامپوزیتی می رزین

های  لوله. شوند های مختلفی تولید می قطعات کامپوزیتی به روش. می باشند.... ها نیز شامل الیاف شیشه، کربن، آرامید و  تقویت کننده. نمود

. گردند پیچی پیوسته و غیرپیوسته تولید می روش رشتهشوند به دو  کامپوزیتی الیاف شیشه که بخش اعظم تولیدات در این صنعت را شامل می

فرایند رشته پیچی قطعه به روش غیر . ترین روش تولید قطعات کامپوزیتی استترین و مقرون به صرفهترین، با کیفیترشته پیچی سریع

روش با حرکت خطی ترولی و حرکت دورانی در این . شودپیوسته با پیچاندن الیاف آغشته به رزین به دور قالب و پوشش کامل آن انجام می

توان زاویه الیاف را کنترل کرده و به این ترتیب مقاومت محوری و ها شکل گرفته و با کنترل نسبت سرعت مندرل و گاری الیاف میقالب، لوله

باشد،  حور دوران مندرل یکی میها با م پیچی برای مقاطع مدور که محور دوران قطعه در آن فرآیند رشته. شعاعی محصول را تنظیم نمود

این امر با . نهایت در اختیار باشد در تولید لوله به روش پیوسته، باید قالبی به طول بی. باشد ترین و پرکاربردترین فرآیند تولید می ساده

تولید لوله های پیوسته از حرکت رفت و برای . گردد ، حاصل میشود ای با قطر متغییر که بدور آن یك نوار فوالدی پیچیده می های استوانه قالب

. شودپیچی حلقوی استفاده می  و ریزش مواد و رشته ای برگشتی نوار فوالدی بر روی قاالب استوانه

 لوله و اتصاالت و قطعات الینردار

های ترموست به  باال رزین در دماهای( درصد 49ود سدرصد و  41اسید سولفوریك ) در بحث انتقال سیاالت و مواد شیمیایی بسیار خورنده 

. شود استفاده می(  …,PVC,UPVC,PP,PVDF) تنهایی جوابگو نیستند و در نتیجه جهت کنترل خوردگی از الینرهای ترموپالست

با توجه به دانش فنی و تجهیزات تولیدی توانایی تولید انواع لوله و اتصاالت و قطعات کامپوزیتی مورد  شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 . باشد استفاده در صنایع مختلف را دارا می



 
 

 
 

شتپوشش ها و قطعات ضد آ
PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 :شوند ها به سه گروه زیر تقسیم می های ضد آتش با توجه  به دامنه کاربرد آن پوشش

هایضدآتشپوشش -1

هایتاخیراندازآتشپوشش -2

هایمقاومبهحرارتپوشش -3

رزین فنولیک  

زمانآتشهاییمیشاملپوششهای ضد آتش پلیمری پوشش در گیریسطحشوندکهدرمعرضآتشوحرارتمقاومهستندو

محافظتمی انتقالحرارتوآتشبهسطحزیرینجلوگیریبعملمیزیرینرا بهعمکردخودادامهدهدواز آوردکنندتا بطورمثالدر.

هایپلیمریاینپوشش.مانندپوششضدآتشدرفشارکاریبدوننشتیباقیمیخطوطلولهانتقال،چنانچهلولهدچارحریقشودباوجود

هاحتیدردماهایباالنیزپایینباشندکهدارایمقاومتحرارتیوخوردگیباالییبودهوضریبانتقالحرارتآنمعموالبرپایهفنولیمی

.است

شوندگیدارندکنندوخاصیتخودخاموششدنسطوحجلوگیریمیورفقطازگسترشآتشوشعلههای تاخیر انداز آتش پوشش

دهندسطحآتشگیردبطوریکهاجازهنمی اماممکناستخواصمکانیکیوشیمیاییسطحزیریندراثرانتقالحرارتکاهشیابد. این.

هاهستندکهدرمعرضآتشتولیددودسمیلوژنهایهالوژنهشاملهاپوشش.هامعموالبرپایهموادهالوژنهوغیرهالوژنههستندپوشش

جهتمحیطمی لذا نمینمایند توصیه شودهایدربسته فسفات،پوشش. نیتروژن، معدنیمانند مواد ترکیباتیاز شامل  هالوژنه هایغیر

آلومینیومو تشکیلذغالفومباشندکهدرمعرضآتشبخاراتودودسمیمتصاعدنمیمی.... گیریوتاحدیانتقالیازآتشکنندوبا

.آورندحرارتبهسطحزیرینجلوگیریبعملمی

بطوریکهتحملبکارروند،تواننددردماهایباال،میدرآنهااستفادهنیزبستهبهنوعموادپلیمریموردهای مقاوم به حرارت پوشش

باشندهایمدیفایشدهمیهابرپایهنواالکویارزینپوششاین.گرادافزایشیابددرجهسانتی333تواندتاهامیدماییآن درواقعاین.

محیطپوشش در میکههاییها معرضحرارتباالهستنداستفاده معرضآتشدر در مقابلحرارتمقاومتداشتهباشنداما در شوندتا

.قیماست،استفادهنمودهاییکهدرمعرضشعلهمستشوندونمیتوانازآنهادرمحیطورمیشعله

دراین.استفادهنمود.....هابرایمحافظتانواعسطوحفلزی،غیرفلزی،چوب،سنگوتوانازاینپوششباتوجهبهکاربریموردنیازمی

انواعرزین شرکتاز ترکیباتکلردار و هالوژنه پودرهایمعدنیغیر رزول، رزینهایاپوکسینواالکو جهتطراحیانواعهایفنولیک،

.شودهاوقطعاتضدآتشاستفادهمیسیستم



 

 
 
 
 

چسب اپوکسی
PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

هایاپوکسیبهدلیلمقاومتبهخوردگیوخاصیتچسبندگیبسیارباالوهمچنینانقباضبسیارکمدرزمانپختبهفوردرصنایعمختلفچسب

رمگی،هاییشاملموادبهبوددهندةچقباشدکهیکجزءآنشاملرزیناپوکسیوافزودنیچسباپوکسییکچسبدوجزئیمی.گیردمورداستفادهقرارمی

ظتدهندهرقیقکنندههاوغلظتدهندهبودهوجزءدیگرعاملمناسبپختبراساسکاربردیکهبرایچسبدرنظرگرفتهشدهبههمراهافزودنیهایغل

:رهکردازکاربردهایاینچسبهامیتوانبهمواردزیراشا.شوداینچسبدرصنایعمختلفوبرایکاربردهایمختلفیاستفادهمی.است

اتصال لوله های فلزی و کامپوزیتی، نشتی گیری لوله ها و مخازن، اتصال انواع قطعات و ترمیم انواع لوله ها و)صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و پاالیشگاهی  -1

( مخازن فلزی و کامپوزیتی

(ی و ترمیم دیوارهای بتنی، اتصال قطعات بتنکاشت میلگرد نصب انواع سنگ و کاشی و نماهای مختلف،)صنعت ساختمان  -2

(اتصال قطعات تجهیزات پرنده و اتصال انواع قطعات ناهمجنس)صنعت هوا و فضا  -3
 

: از مزایای این نوع چسب ها در مقایسه با سایر انواع چسب می توان به موارد زیر اشاره نمود





در زیر  .گردد تولید و به بازار عرضه می EPOLOCKاپوکسی با برند  های چسب ی ازمختلفانواع در شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با توجه به نیاز صنایع 

. ها آورده شده است مشخصات تعدادی از این چسب ها آمده است و در ادامه اطالعات فنی چسب

ها تحکام باالتر در مقایسه سایر چسباس .1

فلز به  چسبندگی مناسب در اتصال قطعات همجنس و نا همجنس مانند .2

گلس، چوب به چوب، سرامیک به سرامیک، سنگ فلز، فایبرگلس به فایبر

به سنگ، فلز به فایبرگلس، فلز به سرامیک، فلز به سنگ، سرامیک به 

... سنگ و 

مقاومت دمایی مناسب .3

انقباض پخت پایین .4

زمان گیرش مناسب بر اساس نوع کاربرد .5

مقاومت به خوردگی بسیار باال.6

قابلیت استفاده در محیط های خیس و مرطوب و یا چرب و روغنی.7

استحکام فشاری مناسب.8

با نوع کاربردهای  ویسکوزیته تنظیمقابلیت .9

قابلیت نگهداری نسبتا طوالنی.11

قابلیت پخت در دماهای مختلف.11

استحکام بلند مدت مناسب.12

مقاومت به ضربه و خستگی مناسب در انواع خاص.13

نصب سنگ توان جهت  از این چسب می. باشد یک چسب دو جزئی پرکننده و ضد شره با پخت محیطی و کاربری آسان می

Epolock 1100 .استفاده نمودسازی  در صنعت ساختمان نما

درجة سانتیگراد این  25در دمای دقیقه است  5باشد که زمان گیرش آن  می Epolock 1100یک چسب دو جزئی مشابه 

نصب توان جهت  از این چسب می. بوده و به استحکام نهایی خود می رسد دقیقه قابل ماشین کاری 31چسب پس از گذشت 

 .استفاده نمودسازی  در صنعت ساختمان سنگ نما
Epolock 1100F

توان جهت  از این چسب می. باشد با کاربرد عمومی می مناسباستحکام و چقرمگی یک چسب دو جزئی، پخت محیطی با 

 .استفاده نمود( نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضالب، هوا فضا، اتومبیل و غیره) چسباندن انواع قطعات در صنایع مختلف
Epolock 2100

های شیمیایی  این چسب در محیط. باشد باال مییک چسب دو جزئی، پخت دمایی با استحکام و مقاومت شیمیایی و دمایی 

نفت و گاز، ) توان جهت چسباندن انواع قطعات در صنایع مختلف از این چسب می. خورنده در دماهای باال قابل استفاده است

 استفاده نمود( پتروشیمی، آب و فاضالب
Epolock 2200

ای ساخته شده که بتواند در  این چسب بگونه. ه استجهت استفاده در محیط های کامال خیس و رطوبتی طراحی گردید

از این چسب می توان در چسباندن . نیز پخت گردیده و به استحکام نهایی خود برسد( درجة سانتیگراد 5تا )دماهای پایین 

 .کرد های فایبر گالس و سرامیک ها حتی در شرایط کامال رطوبتی نیز استفاده انواع قطعات از جمله فلزات، کامپوزیت
Epolock 3100

این پرایمر به عنوان پوششی مقاوم به . باشد یک پرایمر دو جزئی بر پایه اپوکسی، پخت محیطی با چسبندگی باال می

توان جهت چسباندن کامپوزیت  های فلزی و بتونی قابل استفاده است همچنین از این پرایمر میخوردگی در قطعات و سازه

 فایبرگالس به سطوح فلزی و بتنی نیز استفاده نمود
Epolock 5100

 



 

 
 
 

 خوردگی مقاوم بهپوشش ها و قطعات   
PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

که در معرض خوردگی هستند، .... های لبنی و در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، ذوب فلزات، آب وفاضالب، تولید فراورده

 جهت هر نوع ماده خوردنده با توجه به اسیدی یا بازی بودن آن از. جهت مقابله با خوردگی استفاده نمود( فایبرگالس ) های پلیمری  توان از پوشش می

با توجه به میزان . شود های اپوکسی استفاده می های وینیل استر و جهت بازها از رزین معموال جهت اسیدها از رزین. شود پوشش خاص خود استفاده می

مقابل  ها در توان گفت که خوردگی در این پوشش ، می(درصد 2.0 حداکثر در حد)های الیاف شیشه  جذب آب و جذب شیمیایی بسیار پایین کامپوزیت

یجاد خوردگی در تجهیزات فرآورشی و خطوط لوله انتقال، یكی از مهمترین ابطور مثال در صنعت نفت . کند اکثر سیاالت خورنده به صفر میل می

تاسیسات در میان . شدت و میزان خوردگی با توجه به شرایط انجام عملیات و نوع سیال فرآورشی در تاسیسات مختلف، متفاوت است .باشد معضالت می

توان  به طور کلی می. آید بیشترین میزان خوردگی در واحدهای نمكزدایی به دلیل جداسازی نمک از نفت و تولید پساب به وجود می فرآورشی نفت خام،

ه منظور کنترل ب. باشد کننده خوردگی همچنان غیرقابل کنترل می گفت شدت خوردگی در بخش انتقال پساب بسیار زیاد و علیرغم تزریق مواد کنترل

توان با  که می .شود که هزینه های هنگفتی را به دنبال دارد خوردگی سالیانه مقادیر زیادی مواد کندکننده خوردگی در واحدهای نمكزدایی مصرف می

 . ها محافظت نمود و از صرف هزینه و مشكالت دیگر آن جلوگیری کرد های ضدخوردگی از این لوله پوشش

 :شوند عبارتند از پرکاربردترین سیاالتی که در صنایع استفاده میبرخی از 
از این اسید در بسیاری از صنایع مانند واحدهای شیمیایی و پتروشیمی برای تولید سایر. باشد میپر مصرف ترین اسید در صنعت  اسید سولفوریک -1

الکترولیز و لیچینگ، نیروگاه های حرارتی در تصفیه خانه ها و باتری خانه ها در فرآیندهای و ذوب آهن روی  ،موادشیمیایی، واحدهای تولید مس، سرب

  .استفاده می شود

در واحدهای پتروشیمی،. در صنایع پتروشیمی و صنایع فوالد یکی از شناخته شده ترین و در عین حال خطرناکترین اسیدها می باشد اسید کلریدریک -2

 .د و همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی مواد شیمیایی، از این اسید استفاده می شودواحدهای اسید شویی مجتمع های تولید فوال

واحدهای و در د شیمیاییاواحدهای تولید مودر   ،در صنایع نظامی در تولید برخی از مواد شیمیایی. باشد نده میایدر بین اسیدها بشدت اکس اسید نیتریک -3

. گ کاربرد دارداسید شویی مجتمع های تولید فوالد ضد زن

شود که باعث خوردگی خطوط لوله و بخصوص های نمکزدایی یافت می ها، واحد کن ها در خطوط انتقال آب دریا، آب شیرین این محلول های نمکی محلول -4

. گردد تجهیزات می

شوند همانطور که قبال گفته شد جهت جلوگیری خوردگی سطوح توسط  کلیه سطوح بتنی و فلزی در معرض این سیاالت دچار خوردگی شدید می

 . توان از پوشش فایبرگالس استفاده نمود سیاالت ذکر شده در باال و سایر مواد خورنده می

ی و اجرای انواع های ترموست توانایی طراح موسسین خود در زمینه انواع رزین شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با توجه به تجربه عملی و مهندسی

توان  های مورد استفاده در این شرکت می از جمله رزین. را دارد...... های ضد خوردگی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ذوب فلزات، آب و فاضالب و  پوشش

با توجه به عوامل و شرایط . نمودهای وینیل استر اشاره  ، نواالک، اپوکسی رزول، فنولیک و انواع رزینF، بیسفنل Aهای اپوکسی بیسفنل  به رزین

. گردد ها طراحی می خوردگی، پوشش ضد خوردگی با استفاده از مخلوط مهندسی از این رزین
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قبل از مخلوط کردن چسب، سطوح موردنظر را تمیز و عاري از گرد و غبار 

و چربی نمایید. جهت سطوح فلزي باید سطح اکسید شده برداشته شود تا 

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی باید سطح سفید و تمیز فلز نمایان شود. 

زنی) تا سطحی زنی یا سنگبه نحوي برداشته شود (طی فرایند سنباده

همچنین سطوح رنگ شده نیز باید کامال عاري از خشن و تازه ایجاد گردد. 

 رنگ گردد. 

 
 وزنی و حجمی  اختالط نسبت

1100 / A 1 
1100 / B 1 

 
هاي ارائه شده در جدول باال کامال را با نسبت  Bو جزء  Aسپس جزء 

خواهید از آن بر روي هر دو سطحی که می به مقدار کافیمخلوط نمایید و 

 شود سطوح مورداعمال نمایید. تا زمانی که چسب پخت می ،بهم بچسبانید

 نظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید. 

 
 زمان مورد نیاز براي رسیدن به استحکام نهایی بر حسب دما 

 گراد ) دما ( درجه سانتی زمان 
 15 روز  7
 20 روز  5
 25 روز  4
 35 روز 3

 
 باشد. گراد میدرجه سانتی 15توجه: حداقل دما جهت پخت چسب 

 موارد استفاده
 

  قطعات بتنیچسباندن 

  هاي طبیعیانواع سنگچسباندن 

  سرامیک و فلزاتکاشی، انواع آجرها، چسباندن  

 کاشت میلگرد در بتن 

 ... نصب آبنما و قاب آینه و 

 خصوصیات 
 

 اصیت ضد شرگی بر روي سطوح عموديخ 

 زمان کاربري طوالنی 

 کم  ضانقبا 

  استفاده آسان  

  پخت محیطی 

 مشخصات
 1100 / A  1100 / B مخلوط  دو جزء  

 سفید مایل به کرم تیره سفید رنگ

 3Kg/m ( 1720 1720 1720( چگالی 

 45 - - *( دقیقه ) زمان کاري

 ( سال ) طول عمر
Shelf life 

2 2 - 

 گراددرجه سانتی 25* دما 

 نحوه استفاده 
 

میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاري به 

 نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.  میزان آماده سازي سطوح مورد

 
استفاده  قطعات در صنعت ساختمانتوان جهت چسباندن انواع . از این چسب میاست کاربري آسان و پخت محیطی پرکننده و ضد شره با یک چسب دو جزئی 1100اپوالك 

این چسب جهت  .استاده گراد) قابل استفدرجه سانتی 15دماهاي پایین ( باشد. این چسب در می سازي و معماريساختمانجهت صنایع مناسب کاره نمود. یک چسب همه
 شود.نصب انواع سنگ و کاشی استفاده می
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 نگهداريشرایط 
 

گردد هاي کامال آب بندي شده عرضه میدر قوطی 1100چسب اپوالك 
سال  2درجۀ سانتیگراد به مدت  25در دماي  آن و حداکثر زمان نگهداري

 ها درج شده است.تاریخ انقضاي چسب بر روي قوطی می باشد. 
 

 

 بسته بندي
 

عرضه  کیلویی 10و  کیلویی2 هايدر بسته بندي 1100چسب اپوالك 
 باشد.شود. که بسته به سفارش سایر بسته بندي نیز قابل عرضه میمی

 
 موارد احتیاط و ایمنی

 

تماس با  با پوست الزم است محل 1100در صورت تماس هر جزء اپوالك 
آب فراوان شستشو گردد. در زمان کار با این چسب الزم است از دستکش 

. همچنین باید توجه نمود تا در شودستیکی و عینک ایمنی استفاده پال
به عمل زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیري 

 .آید
 

 خواص چسب پخت شده
 

)    lap shear strengthدر جدول زیر استحکام برشی (
 پخت شده با مواد مختلف ذکر شده است. چسب 

 
 استاندارد تست ) MPaاستحکام (  جنس

 ASTM D1002 14 فوالد به فوالد
 ASTM C881 11 بتن به بتن

 
 

در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده 
 شده است.

  
مدت زمان  )  °  Cدما (

 وري غوطه
 میزان جذب آب ( % )

 0,1 ساعت 24 25
 
 
 

 
صنعت ساختمان استفاده توان جهت چسباندن انواع قطعات در یک چسب دو جزئی پرکننده و ضد شره با پخت محیطی و کاربري آسان است. از این چسب می 1100اپوالك 

گراد) قابل استفاده است. این چسب جهت درجه سانتی 15باشد. این چسب در دماهاي پایین ( سازي و معماري میکاره مناسب جهت صنایع ساختماننمود. یک چسب همه
 شود.نصب انواع سنگ و کاشی استفاده می

 

 

 
09157399652موبایل:   051-50197533:تلفکس  
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 مقدمه .1
 درصد نماهای ساختمان از روش های منسوخ شده و 09امروزه در ایران بیش از . اجرای نمای ساختمان از مهمترین و اساسی ترین مباحث در پروژه های ساختمانی می باشد

از . بر روی نما استفاده می کنند و استفاده از تکنولوژی های جدید برای اتصال سنگرصد پروژه های کالن از سیستم های نوین د 09سنتی دوغاب و مالت اجرا می شود و کمتر از 
قانون گذاری کاربردی دستگاههای دولتی مربوط در  های اجرایی و عدم نظارت و دسترسی آسان به منابع سنگ با قیمت پایین، عدم دانش کافی گروه توان میعلل اصلی این رویکرد 

 .وب می شودسو ماندگار ترین نحوه اجرا نما در پروژه های ساختمانی در دنیا مح ایمن ترین ،سریعترین ،در حال حاضر سیستم اجرای نمای خشک به عنوان بهترین .این حوزه باشد
ی خشک با چسب اپوکسی اشاره نمود که قابلیت آن های کاربردی، سیستم اجرای نما ترین و ایمن ترین روشه یکی از جدید توان ب می از میان روشهای متفاوت اجرای نمای خشک

یک چسب با پایة اپوکسی برای نصب سنگ چه طبیعی و چه مصنوعی،  0099چسب اپوالک . ی مختلف اتصال دهدها های ساختمانی را بر روی زیر ساخت را دارد که انواع سنگ
. کند قرار میکه اتصالی مادام العمر براست صراحی ها و سر ستون و غیره انواع پرسالن بر روی نما و اتصاالت 

1111مشخصات کلی چسب اپوالک  .2

معموال بعد از پخت از خود مواد چربی زا  داشته واستر معایبی نظیر انقباض باال در زمان خشک شدن  استر هستند، چسب پلی های موجود در بازار اکثر بر پایة رزین پلی چسب
یک  0099اپوالکدر حالیکه چسب . باشد از یک سال میتوان برای اتصال مادالعمر استفاده کرد و طول عمر این چسب ها کوتاه و کمتر  ها نمی از این نوع چسب. کند ترشح می

ی داشته و بعد از بسیار کمبه دلیل استفاده از رزین اپوکسی در تولید آن انقباض . باشد پرکنندگی میچسب بر پایه رزین اپوکسی بیسفنل آ و هاردنرهای آمینی با خاصیت ضدشره و 
. کند شود و یک اتصال مادام العمر ایجاد می خشک شدن به هیچ عنوان چرب نمی

1111موارد مصرف چسب اپوالک  .3
 ماسه و سیمانبر روی بتن، پالستر نصب سنگ نما، پرسالن و انواع سنگ های اسلب
بدون نیاز به کندن نمای قبلی و صرف هزینه جهت تخریب نمای قبلی ی دیگرجهت تعمیر نما و جایگزینی یک نما سنگی با نمای سنگ اتصال سنگ به سنگ
 راحی ها صاتصال
اتصال سنگ به فلز

نتمعایب نمای خشک اسکوپ پل .4
  نت بزنیمتا بتوانیم از باال و پایین اسکوپ پل سانتیمتر 3نیاز به استفاده از سنگ با ضخامت زیاد حداقل.
  است مربع متر 05تا  09در روز در حالیکه سرعت نصب روش دوغابی  مربع متر 5تا  4سرعت پایین نصب در این روش .
  بویژه در ساختمان های بتنی که نیاز به کاشت میلگرد و انکر بولت داردهزینه باال .
 دستمزد باالی نصب
 درصد افزایش در  09شود لذا  استفاده میمتری  سانتی 2تا  0.5های  در حالت عادی از سنگ که سانتی متر 3های ضخیم با ضخامت حداقل  هزینه باالی استفاده از سنگ

 . قیمت سنگ خواهیم داشت
 م و کال قدرت مانور کمتری داریممحدود بودن اجرا روی نما در این روش نمی توانیم سنگ را زاویه بدهی.
  نیاز به نیروی متخصص دارد و در صورت جلو و عقب زدن سوراخ های روی سنگ احتمال شکستن سنگ زیاد است .
  افتد پایین میبه شکل خطرناکی از سوی دیگر چون سنگ فقط از باال و پایین و مهار می شود در حین زلزله یا هر حادثه دیگر سر خورده و. 

سیستم های مالت ماسه و سیمان و مشکالت آن .5
سرعت اجرای پایین به دلیل زمان بر بودن خشک شدن دوغاب چرا که رج بعدی باید پس از خشک شدن دوغاب اجرا شود .
روش های پیشگیرانه نظیر استفاده ار اسکوپ سیمی نیز . شود سال سنگ از مالت جدا می 5یا  4به دلیل انقباض دوغاب در زمان خشک شدن بعد از  طول عمر پایین و

.باشد به دلیل پوسیدن سیم با گذر زمان موثر نمی
یعنی سنگ درجه یک سفید به سنگ کدر با درجه . شود میکدر و تیره شده سنگ رجه یک دباعث  سیاه سیمان به درون آنها جذب آب سنگ های ساختمانی و نفوذ آب

. شود متوسط تبدیل می
 و یا اینکه در سانتی متر باشد در رج های بعدی این دوغاب خور زیاد شده و شاید ادامه نصب غیر ممکن شود  3در موقعیت های زاویه دار اگر دوغاب خور رج اول مثال

. مکان دوغاب ریزی پشت آن وجود نداردجاییکه سنگ به سقف می رسد دیگر ا
در ساختمای که . کند کیلوگرم دوغاب مصرف می 09هر متر مربع نصب سنگ در روش دوغابی . سنگین شدن ساختمان به دلیل وزن زیاد مالت و دوغاب پشت سنگ

. ددگر به وزن ساختمان اضافه میتن  09 در روش دوغابیمتر مربع نما دارد  0999
گرددتواند سبب شکستن اسلب  ت آنها میشدر نصب سنگ های اسلب که زیبا و گرانقیمت هستند  وزن زیاد دوغاب در پ .

 EPOLOCK 1100مزایای استفاده از چسب  .6
 با یک نصاب و یک کارگر متر مربع 49تا  39سرعت عمل باالی نصب تا روزی
 (اشیدبلنت باید نیروی متخصص در اختیار داشته پشک با پیچ و اسکوپ در سیستم نمای خ)نصب آسان بدون نیاز به نیروی متخصص
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 جهت نصب با چسب تنها به دو قوطی چسب سنگ و کاردک نیاز دارید در حالی که در سیستم مالت سیمان عالوه بر تیره شدن سنگ بدلیل جذب مالت) تمیزی کار 
(ی سنگ را تمیزکاری نمودمالت های اضافی ریخته شده بر روتوسط سنگ، باید پس از نصب 

 با اسکوپ پلنت هزینه کمتر در مقایسه با سیستم نمای خشک
 (م داشتیل جذب مالت توسط سنگ، شوره و تیره شدن سنگ را خواهیدر سیستم مالت سیمان بدل) حفظ کیفیت اولیه سنگ.
ایسه با سیستم مالت و سیمان و نمای خشکسبک سازی بسیار زیاد ساختمان در مق
طول عمر باالی چسب 
له مقاومت بسیار باالی این چسب در مقابل لرزش و زلز 
یابد در صورتی که در  بطور چشمگیری کاهش میهای سنگ  در صورتی که بنا به هر دلیلی سنگ بشکند، بدلیل استفاده از لقمه های متعدد پشت سنگ امکان سقوط تکه

 .کند شرایط بسیار خطرناکی ایجاد میهای آن  نگ امکان سقوط تکهسسیستم نمای خشک در صورت شکست 
سانتی متر وجود دارد 2ی دیوار تا گالژ سنگ بر روبدلیل خمیری بودن چسب امکان ر . 
 (اده نمودفباال استت ماضخ ید از سنگ باشک اسکوپ پلنت حتما باخدر سیستم نمای ) امکان نصب سنگ با هر ضخامتی 
صراحیو  بامکان نصب بسیار آسان زیرسقفی، اسل 
توان آن را با  اما براحتی می (.ها جذب آب صفر دارند و نازک هستند نچون پرسال) ها با سیستم دوغابی و نمای خشک اسکوپ پلنت وجود ندارد  نامکان نصب پرسال

 .چسب نصب نمود
های اسیدی مقاومت بسیار عالی در مقابل شرایط بد آب و هوایی و باران 
در سیستم چسبی بدلیل  لیار کنیم وهستیم که سنگ را توسط اسکپ پلنت و گچ مدهد و مجبور ه ، سنگ را به جلو هل می، مالت پشت سنگدر سیستم دوغابی

.ویسکوزیته باالی چسب نیاز به این کار نیست

 تالط چسب اپوالکطریقه اخ .7

هیچگاه کاردک  .شود شوند چسبندگی حاصل می وط میخلتنهایی اصال چسبندگی ندارد و فقط هنگامی که دو جزء بطور کامل با هم م ید که هر جزء چسب بهتوجه داشته باش
...( یا سرامیک یک سنگ) مقداری از یک جزء را بردارید و بر روی یک سطح صاف. شوند دهند و سخت می زیرا با هم واکنش میده یک جزء را در جزء دیگر فرو نبرید مورد استفا
دو جزء . (با هم برابر باشند کافی است اصال نیاز نیست دقیق وزن شود فقط بطور چشمی دو جزء) سپس به همان میزان از جزء دیگر بردارید و بر روی جزء قبلی قرار دهید. قرار دهید

ین عاین چسب در  .د، چسبندگی کاملی نخواهیم داشتنوط نشورتی که دو جژء کامال مخلدر صو. مخلوط نمایید تا یک رنگ یکدست حاصل شود کامالدقیقه  2مدت  را حداقل به
. شود ت و براحتی میکس میاینکه ویسکوزیته باالیی دارد کرمی حالت اس

 چسباندن سنگ روی پالستر ماسه سیمان .8

لقمه سپس بصورت . لوط نماییدابتدا دو جزء چسب را مانند روشی که در باال گفته شد کامال مخگ طبیعی یا مصنوعی روی پالستر ماسه سیمان یا غیره، جهت چسباندن سن

یبا مربعی ربر روی سنگ های تق . گیرد میار قرار ها را بصورت بستنی قیفی روی ک قمهمتر است و ل سانتی 49تا  39ها بین  لقمهفاصله بین . قیفی شکل بر روی سنگ قرار دهید

. (2مانند شکل  )شود های طولی بین هر چهار لقمه، یک لقمه مجزا نیز قرار داده می ولی در سنگ(  0مانند شکل )  متر قرار دهید سانتی 39ها را در هر دو جهت به فاصله  لقمه

(1)شکل  (2)شکل 

چسبند فقط باید سطح زیر کار نیز استحکام  ه سنگ و چسب استحکام باالیی دارند و خیلی خوب به هم میکدر مورد نصب سنگ با چسب اپوکسی باید توجه داشته باشید 

شود لذا قبل از نصب سنگ هر دو سطح را  همچنین وجود آلودگی بر روی دو سطح باعث جلوگیری از چسبندگی مناسب می. مناسبی داشته باشد تا بتواند وزن سنگ را تحمل نماید

چون در اثر سرما و گرما سنگ ها منبسط و منقبض می شوند و  .خیلی بهم نزدیک کنید را ها موضوع دیگر در نصب سنگ در نمای خشک این است که نباید سنگ .دکامال تمیز نمایی

. های نصب شده فاصله دهید میلی متر بین سنگ 2حداقل . شکنند اگر جای کافی برای این موضوع را نداشته باشند در اثر برخورد با همدیگر می

 چسباندن سنگ بر روی سطح فلزی .9

ها  شود باید فاصله مناسب بین سنگ چون از فریم فلزی استفاده می. د نکته را در نظر داشتنفقط باید چ. کنیم مل میجهت نصب بر روی سطوح فلزی نیز مانند روش باال ع

. دگیر دهید کجای سنگ بر روی آن قرار می نگ را بر روی فریم فلزی قرار میسچون معلوم نیست وقتی . پذیرد گذاری چسب بر روی فریم فلزی صورت می لقمه. حتما رعایت شود

ی فلز نمایان شود که این نکته بسیار مهمی است زیرا یدفتا س ود باید کامال سنگ بخورد و زنگار کثیفی از روی فلز برداشته شودشهایی از فریم فلزی که قرار است لقمه گذاری  مکان

. شود روی فلز جدا می الیه اکسید شده روی فلز چسبندگی به فلز ندارد و در صورتی که چسب بر روی این زنگار نصب شود از

 استفاده از چسب جهت چسباندن اسکوپ پلنت بر روی سنگ .11

در این صورت دیگر نیاز نیست که . ها برای استفاده در  سیستم مالت و سیمان چسباند های فلزی را بر روی انواع سنگ توان انواع اسکوپ پلنت با استفاده از چسب اپوالک می
 .روند و باعث افزایش ضریب اطمینان می شوند ها مانند میخ در سیستم مالت و سیمان فرو می این اسکوپ. وردپشت سنگ برای نصب اسکوپ برش بخ



 
 
 
 

  

 
 
 

EPOLOCKTM 1100F 
Two component Rapid set epoxy adhesive 

For civil engineering application  

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 نحوه استفاده 
میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاري به میزان 

 نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.  آماده سازي سطوح مورد

قبل از مخلوط کردن چسب، سطوح موردنظر را تمیز و عاري از گرد و غبار 

و چربی نمایید. جهت سطوح فلزي باید سطح اکسید شده برداشته شود تا 

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی باید سطح سفید و تمیز فلز نمایان شود. 

زنی) تا سطحی زنی یا سنگبه نحوي برداشته شود (طی فرایند سنباده

همچنین سطوح رنگ شده نیز باید کامال عاري از شن و تازه ایجاد گردد. خ

 رنگ گردد. 

 
 وزنی و حجمی اختالطنسبت 

1100F / A 1 
1100F / B 1 

 
هاي ارائه شده در جدول باال کامال مخلوط را با نسبت  Bو جزء  Aسپس جزء 

خواهید بهم از آن بر روي هر دو سطحی که می به مقدار کافینمایید و 

نظر  شود سطوح مورداعمال نمایید. تا زمانی که چسب پخت می ،بچسبانید

 را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید. 

 
 زمان مورد نیاز براي رسیدن به استحکام نهایی بر حسب دما 

 گراد ) دما ( درجه سانتی زمان 
 0 ساعت 4
 10  ساعت 2

 20  ساعت 1,5
 25  ساعت 1

 

 موارد استفاده
  قطعات بتنیچسباندن 

  هاي طبیعیانواع سنگچسباندن 

  و قطعات  سرامیک و فلزاتکاشی، انواع آجرها، چسباندن

 فایبر گالس

 ... نصب آبنما و قاب آینه و 

 ترمیم فوري و نشتی گیري مخازن و لوله ها 

  چسباندن تجهیزات ترافیکی در بزرگراهها زمانیکه مدت

 کوتاه نصب بسیار مهم است

 خصوصیات 
 اصیت ضد شرگی بر روي سطوح عموديخ 

  1به  1نسبت اختالط 

  استفاده آسان  

  درصد استحکام  90پخت سریع در دماي محیط و رسیدن به

 ساعت 1در مدت 

 استحکام چسبندگی باال و مقاومت فشاري عالی 

 مقاومت شیمیایی عالی 

  دقیقه 30قابل ماشینکاري پس از 

 مشخصات
 

 1100F / A 1100F / B مخلوط  دو جزء 

سفید مایل به  تیره سفید رنگ

 صورتی

 3Kg/m ( 1720 1720 1720( چگالی 
 3 - - *( دقیقه ) ژل تایم
 - Shelf life 2 2 ( سال ) طول عمر

 گراددرجه سانتی 25* دما 

 
چسب اپوکسی . دقیقه پس از اختالط به نیمی از استحکام نهایی خود می رسد 15دقیقه ژل شده و  3با پخت سریع می باشد که در مدت  یک چسب دو جزئی 1100F اپوالك

استفاده  قطعات در صنعت ساختمانچسباندن انواع و تانک ها، لوله ها، ماشین آالت،قطعات بتنی و  تواند جهت تعمیرات فوري و اورژانسی مخازنمی   1100Fسریع پخت 
گراد) قابل استفاده درجه سانتی -5دماهاي پایین ( باشد. این چسب در میسازي ساختمان نشتی گیري، تعمیرات اورژانسی و جهت صنایعمناسب کاره . یک چسب همهشود
  .است

 

 

 



 
 
 
 

  

 
 
 

EPOLOCKTM 1100F 
Two component Rapid set epoxy adhesive 

For civil engineering application  

 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 نگهداریشرایط 
 

های کامال آب بندی شده عرضه در قوطی 1100Fچسب اپوالک 

درجة سانتیگراد به  25در دمای  آن گردد و حداکثر زمان نگهداریمی

ها درج شده تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی سال می باشد.  2مدت 

 است.
 

 بسته بندی
 

 کیلویی 10و  گرمی 500 هایدر بسته بندی 1100Fچسب اپوالک 

شود. که بسته به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه عرضه می

 باشد.می

 

 موارد احتیاط و ایمنی
 

 با پوست الزم است محل 1100Fدر صورت تماس هر جزء اپوالک 

تماس با آب فراوان شستشو گردد. در زمان کار با این چسب الزم است از 

. همچنین باید توجه نمود شودستیکی و عینک ایمنی استفاده دستکش پال

به تا در زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیری 

 .عمل آید

 

 خواص چسب پخت شده
 

(  چسب   shear strengthدر جدول زیر استحکام برشی )

 پخت شده با مواد مختلف ذکر شده است. 

 

 

 استاندارد تست ( MPaاستحکام )  جنس

 ASTM D1002 14 فوالد به فوالد

 ASTM C881 10 بتن به بتن

فوالد به فوالد با سطح 

 کامال خیس و مرطوب
10 ASTM D1002 

 

 

در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده 

 شده است.

  

مدت زمان  (  °  Cدما )

 وری غوطه

 میزان جذب آب ) % (

 0.5 ساعت 24 25

 
 
 

 
چسب اپوکسی . دقیقه پس از اختالط به نیمی از استحکام نهایی خود می رسد 15دقیقه ژل شده و  3با پخت سریع می باشد که در مدت  یک چسب دو جزئی 1100F اپوالک

استفاده  قطعات در صنعت ساختمانچسباندن انواع می تواند جهت تعمیرات فوری و اورژانسی مخازن و تانک ها، لوله ها، ماشین آالت،قطعات بتنی و   1100Fسریع پخت 

این چسب جهت نصب انواع  گراد( قابل استفاده است.درجه سانتی -5دماهای پایین ) باشد. این چسب در میسازی ساختمانجهت صنایع مناسب کاره . یک چسب همهشود

 شود.سنگ و کاشی استفاده می
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رثاواشرکت پیشرو سازه پیوند با  

 نحوه استفاده
  سطوح بتنی : بتن باید عاری از هرگونه روغن و گریس گردد. در صورتی

سپس توسط عملیات  های قوی صنعتی استفاده نمایید.که نیاز است از حالل

نمایید. در غیر اینصورت اسید شویی زنی سطح بتن را تازه و خشن سنگ

ساعت خشک شود. جهت  42نمایید. در صورت اسید شویی بتن باید بمدت 

 سطح بتن باید کامال خشک باشد. ،دست یافتن به حداکثر چسبندگی

 زدگی و چربی سطوح فلزی: سطح فلزی باید از مواد زاید از قبیل زنگ

زنی و بیل برس سیمی،  سنگهای متداول از قپاک گردد که می توان از روش

غیره استفاده نمود.  

توجه شود در صورتی که سطوح بتنی یا فلزی رنگ شده باشند، به نحوی 

. مناسب رنگ از روی سطوح تمیز شود

وزن )گرم( درصد اختالط

1200A011

1200B33

یک قسمت  0قسمت رزین و  3به نسبت حجمی رزین و هاردنر را 

لوط نمایید تا یکنواخت گردد. در ف تمیز بریزید و کامال مخرهاردنر در یک ظ

صورتی که نیاز به افزودن فیلر باشد، باید به آرامی و در چند مرحله اضافه 

 وط شود. اگر سیال بخوبی مخلوط نگردد به حداکثرلشود تا کامال مخ

نخواهد رسید.  استحکام

بر حسب دما استحکام نهاییزمان مورد نیاز برای رسیدن 

گراد (دما ) درجه سانتی ( روززمان ) 

245

3305

4245

0421

موارد استفاده

ها، ها، ستونها، تونلبندی قطعات بتنی مانند کفتعمیر و آب

های بتنیبر، پلهای آبتیرها، بدنه سدها، کانالراهروها، 

های کم مقاومت متخلخلتقویت بتن

پر کردن فضای خالی بین صفحات بتنی و فلزی

جهت تعمیر و روکش انواع اجزای ساختمانی

هیه مالت اپوکسیت

خصوصیات

 باال شیمیاییمقاوم

پخت در دمای محیط

 انقباظ کم

زمان کاربری متوسط

 نفوذ پذیری مناسب داخل ترک ها و حفره ها

ویسکوزیتة پایین

 درجة سانتیگراد 45در دمای  مشخصات

مایعشکل ظاهری هاردنر و رزین

 52ویسکوزیته مخلوط در 

 درجه سانتی گراد

سانتی پوآز 0111-011

گرم بر سانتی متر مکعب 0/0چگالی

درجه سانتی گراد 011بیشتر از نقطه اشتعال

ژل تایم
درجه  52دقیقه در دمای  02

 سانتی گراد

تزریق در ریز  توان جهتباشد. از این رزین مییک رزین دو جزیی بر پایه اپوکسی با ویسکوزیته بسیار کم می EPOLOCK 1200چسب 

 کند. بند و مقاوم میهای ریز استفاده کرد. میزان نفوذ این رزین بداخل بتن بسیار زیاد است و کل بتن را کامال ّآبهای بتن و حفرهترک
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ثاواشرکت پیشرو سازه پیوند بار  

 روش مویرگی .1
در این روش محل ترک را با حاللی نظیر استون شستشو داده و متعاقب آن 

چسب با استفاده از قلم مو بر روی ترک اعمال می شود. پس از تبخیر استون 

چسب به داخل ترک جذب شده و ترک پس از پخت چسب آب بندی می 

 گردد. 

 روش تزریق با فشار .2
که چسب  EPOLOCK 1100 در این روش الزم است ابتدا روی ترک را با چسب

باشد آب بندی کرد. در صورت شیب دار ضد شره با ویسکوزیتة باال می

 EPOLOCK 1100توان اطمینان حاصل کرد که چسب نمودن دیواره ترک می

 چسبندگی باالتری به بتن اطراف ترک خواهد داشت. 

 22هایی جهت تزریق چسب در فواصل نیپل EPOLOCK 1100در داخل چسب 

های ها محلشود. این نیپلسانتیمتری بسته به عمق ترک کاشته می 42تا 

های با به داخل ترک خواهند بود. در ترک EPOLOCK 1200تزریق چسب 

عمق بیشتر الزم است فاصلة نیپل ها کمتر در نظر گرفته شود. پس از پخت 

با استفاده از دستگاه  EPOLOCK 1200، چسب  EPOLOCK 1100چسب 

گردد. چسب از های کاشته شده به داخل ترک تزریق میتزریق از محل نیپل

چسب تزریق شده از  شود و تزریق تا زمانی کهپایین ترین نیپل تزریق می

یابد. پس از این مرحله نیپل با پیچ یا وسیلة ج شود ادامه مینیپل مجاور خار

گردد ها تکرار میفرآیند برای سایر نیپلشود و این مناسب دیگر مسدود می

تا ترک پر از چسب گردد. در بعضی موارد در صورت عمیق بودن ترک الزم 

 EPOLOCKاست محل ترک در طرف مقابل دیوارة محل تزریق نیز با چسب 

 آب بندی گردد. 1100

روز بعد از تزریق محل ترک با قلم یا دستگاه مناسب جهت ایجاد سطحی 

 اری شود.صاف تمیز ک

موارد احتیاط و ایمنی 

تماس با  با پوست الزم است محل 1222در صورت تماس هر جزء اپوالک 

آب فراوان شستشو گردد. در زمان کار با این چسب الزم است از دستکش 

پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد. همچنین باید توجه نمود تا در 

محیط اطراف جلوگیری شود.زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی 

مشخصات چسب پخت شده

درجه سانتی گراد 02 حداکثر دمای کاربری

مگاپاسکال 42استحکام کششی

مگاپاسکال 11استحکام برشی

مگاپاسکال 02استحکام فشاری

گیگاپاسکال 11مدول االستیسیته

مگاپاسکال 42استحکام خمشی

نگهداریشرایط 

گردد و آب بندی شده عرضه می ظروفدر  1222چسب اپوالک 

سال  1درجة سانتیگراد به مدت  22در دمای  آن حداکثر زمان نگهداری

ها درج شده است.تاریخ تولید و انقضای چسب بر روی قوطی باشد. می

بسته بندی

لیتری موجود است. در هر بسته نیز  22و  4 ظروفدر این محصول 

مقدار رزین و هاردنر به نسبت مناسب قرار داده شده است. 

روش آب بندی ترک

ا با استفاده از ا بطور کامل مخلوط کرده و مخلوط رر Bو جزء  Aجزء 

 دستگاه تزریق یا ریختن بر روی ترک داخل ترک تزریق می کنیم. 

 آماده سازی ترک جهت تزریق چسب به یکی از  :آماده سازی ترک

روشهای زیر می تواند انجام شود: 

 گرم کردن محل ترک .1
درجة سانتیگراد گرم کنید و  02بتن اطراف محل ترک را به آرامی تا دمای 

چسب در حین چسب مخلوط شده را مانند رنگ بر روی ترک اعمال کنید. 

سرد شدن به داخل ترک نفوذ کرده و پس از تکمیل شدن فرآیند پخت آب 

بندی مناسبی را در محل ترک ایجاد می کند. 

توان جهت تزریق در ریز باشد. از این رزین مییک رزین دو جزیی بر پایه اپوکسی با ویسکوزیته بسیار کم می EPOLOCK 1200چسب 

 کند. بند و مقاوم میهای ریز استفاده کرد. میزان نفوذ این رزین بداخل بتن بسیار زیاد است و کل بتن را کامال ّآبحفرههای بتن و ترک



 

 

 

EPOLOCKTM 1300 
Two component injectable epoxy adhesive 

For Rebar Connections and Heavy Anchoring 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

قبل از تزریق چسب الزم است سوراخ ایجاد شده در بتن با استفاده از 

برس سیمی و فشار باد حداقل دو مرتبه کامال تمیز و عاری از هر گونه گرد 

طول کاشت داخل سوراخ چسب تزریق  2/3سپس به اندازه . و غبار گردد

 . شود گردیده ومیلگرد یا بولت داخل سوراخ قرارداده می

 درصد اختالط  درصد اختالط

1300 / A011 

1300 / B 01 

نظر را ثابت و بدون حرکت  شود سطوح مورد تا زمانی که چسب پخت می

 . نگاه دارید

زمان مورد نیاز برای رسیدن به استحکام نهایی بر حسب دما 

( گراد  درجه سانتی) دما  زمان 

 5روز  0

 01روز  2

 05روز  0

 21 ساعت 02

 01 ساعت 8

 41 ساعت 4

. باشد گراد می درجه سانتی 5حداقل دما جهت پخت چسب : توجه

 موارد استفاده

  در ...( تمام رزوه، رزوه داخل و )کاشت انواع پیچ و بولت

ها و قطعات بتنی سازه

 کاشت انواع میلگرد در قطعات و سازه های بتنی

خصوصیات 

 استحکام چسبندگی باال

 یجاد شده با مته های الماسه یا قابل استفاده در سوراخ های ا

با استفاده از دریل های پنوماتیک

 کم ض انقبا

 مطابق با الزامات استانداردASTM C881 به غیر از ژل تایم

  پخت محیطی

  شیمیایی عالی و مقاومت حرارتی مناسبمقاومت

 مشخصات

1300 / A 1300 / Bمخلوط  دو جزء

 قرمز قرمزخاکی  رنگ

 0011 0211 0251 ( Kg/m3) چگالی 

 25- - *(دقیقه )  ژل تایم

 - 2 2 (سال )  طول عمر

 گراد درجه سانتی 25دما * 

نحوه استفاده 

دوام آن در طول عمر کاری به  میزان استحکام بدست آمده از چسب و

. نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد میزان آماده سازی سطوح مورد

 ساختمان کاشت انواع بولت و میلگرد در بتن در صنعتتوان جهت  از این چسب می. است کاربری آسان و پخت محیطی با قابل تزریق یک چسب دو جزئی 0011اپوالک 

. باشد و ایجاد قابلیت تزریق میجهت سهولت اختالط در بسته بندی دو قلوی به همراه یک میکسر استاتیک  چسبی 0011اپوالک . استفاده نمود



 

 

 

EPOLOCKTM 1300 
Two component injectable epoxy adhesive 

For Rebar Connections and Heavy Anchoring 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 نگهداریشرایط 

گردد و حداکثر  عرضه می بسته بندی دوقلودر  1300چسب اپوالک 

. سال می باشد 5درجة سانتیگراد به مدت  52در دمای  آن زمان نگهداری

 .ها درج شده است تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی

 بندی بسته

عرضه  گرمی 070 دو قلوی های در بسته بندی 1300چسب اپوالک 

 .شود می

 موارد احتیاط و ایمنی

تماس  با پوست الزم است محل 1300در صورت تماس هر جزء اپوالک 

در زمان کار با این چسب الزم است از . با آب فراوان شستشو گردد

همچنین باید توجه نمود . شوددستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده 

به تا در زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیری 

 .عمل آید

 خواص چسب پخت شده

(    lap shear strength)در جدول زیر استحکام برشی 

. پخت شده با مواد مختلف ذکر شده استچسب 

 استاندارد تست ( MPa) استحکام  جنس

ASTM D1002 11 فوالد به فوالد

ASTM C881 15 بتن به بتن

بتن به بتن در حالت 

 مرطوبکامال 
10 ASTM C881

در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده 

 .شده است

مدت زمان  (  °  C)دما 

 وری  غوطه

) % (میزان جذب آب 

 0.1 ساعت 52 52

 کاشت انواع بولت و میلگرد در بتن در صنعت ساختمانتوان جهت  از این چسب می. است کاربری آسان و پخت محیطی قابل تزریق با یک چسب دو جزئی 1300اپوالک 

 . باشد چسبی در بسته بندی دو قلوی به همراه یک میکسر استاتیک جهت سهولت اختالط و ایجاد قابلیت تزریق می 1300اپوالک . استفاده نمود

TEL: 051-35424842-35424843 



 

EPOLOCKTM 2100 

Two component epoxy adhesive 

For medium temperature and chemical resistance 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود تا سطح سفید و 

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی باید به نحوی . تمیز فلز نمایان شود

تا سطحی خشن و تازه ( نیز زنی یا سنگ طی فرایند سنباده)برداشته شود 

. همچنین سطوح رنگ شده نیز باید کامال عاری از رنگ گردد. ایجاد گردد

 (گرم ) وزن  درصد اختالط

2100 / A011 

2100 / B 48

های ارائه شده در جدول باال کامال  را با نسبت  Bو جزء  Aسپس جزء 

خواهید بهم  مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که می

 1.3بیشترین استحکام برشی در چسب با ضخامت . بچسبانید اعمال نمایید

شود سطوح  تا زمانی که چسب پخت می. شود می متر حاصل میلی 0الی 

 . موردنظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید

زمان مورد نیاز برای رسیدن به استحکام نهایی بر حسب دما 

( گراد  درجه سانتی) دما  زمان 

 01روز  7

 01روز  3

 03روز  4

 71 ساعت 0

 011 نیم ساعت

 موارد استفاده

  لوله و اتصاالت کامپوزیتی اتصالGRE  وGRP  وGRVE

  ترمیم خطوط لوله فلزی

  ترمیم خطوط لوله کامپوزیتی

  چسباندن انواع قطعات در صنایع آب و فاضالب، پتروشیمی و

نفت و گاز 

خصوصیات 

 چند منظوره

  شرینکیج کم

  مقاومت شیمیایی مناسب

  پخت محیطی

  درجة سانتیگراد 01قابلیت تحمل دمایی

 مشخصات

2100 / A 2100 / Bمخلوط  دو جزء

 خاکستری سفید تیره رنگ

 0511 0011 0011 ( Kg/m3) چگالی 

 53- - *(دقیقه )  ژل تایم

 - 0 0 (سال )  طول عمر

 گراد درجه سانتی 03دما * 

نحوه استفاده 

میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری به 

. بستگی داردنظر  قبل از اعمال چسب  میزان آماده سازی سطوح مورد

نظر را تمیز و عاری از گرد و  قبل از مخلوط کردن چسب، سطوح مورد

. غبار و چربی نمایید

سرامیک، الستیک،  توان جهت چسباندن انواع فلزات، یاز این چسب م. باشد می مناسبگی مرقو چ باال یک چسب دو جزئی، پخت محیطی با استحکام 0011اپوالک 

  .قابل استفاده استخورندگی متوسط دما و  های شیمیایی با  این چسب در محیط. باشد کاره جهت صنایع مختلف می یک چسب همه. استفاده نمود ترموستهای  پالستیک



 

EPOLOCKTM 2100 

Two component epoxy adhesive 

For medium temperature and chemical resistance 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 نگهداریشرایط 

های کامال آب بندی شده عرضه  در قوطی 0022چسب اپوالک 

درجة سانتیگراد به  02در دمای  آن گردد و حداکثر زمان نگهداری می

تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها درج شده  . سال می باشد 0مدت 

.است

 بسته بندی

 022و  گرمی 022 ،گرمی 022 های در بسته بندی 0022چسب اپوالک 

که بسته به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه . شود عرضه می گرمی

 .باشد می

 موارد احتیاط و ایمنی

تماس  با پوست الزم است محل 0022در صورت تماس هر جزء اپوالک 

در زمان کار با این چسب الزم است از . با آب فراوان شستشو گردد

همچنین باید توجه . دستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد

نمود تا در زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف 

 .جلوگیری شود

 

 خواص چسب پخت شده

(    lap shear strength) در جدول زیر استحکام برشی 

ها ابعاد  در کلیه تست. پخت شده با مواد مختلف ذکر شده استچسب 

. متر انتخاب شده است میلی 02متر در  میلی 02اتصال چسبی 

 مد شکست ( MPa) استحکام  جنس

 Adhesive 02 به فوالدفوالد 
failure

کامپوزیت به 

 Composite 8* کامپوزیت
failure 

 کامپوزیت مورد استفاده رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه* 

در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده 

 .شده است

مدت زمان  (  °  C)دما 

 وری  غوطه

 ) % (میزان جذب آب 

 2.28 ساعت 02 02

 2.0 یک ساعت 022

توان جهت چسباندن انواع فلزات، الستیک، سرامیک،  از این چسب می. باشد یک چسب دو جزئی، پخت محیطی با استحکام باال و چقرمگی مناسب می 0022اپوالک 

. ی متوسط قابل استفاده استهای شیمیایی با  دما و خورندگ این چسب در محیط. باشد کاره جهت صنایع مختلف می یک چسب همه. های ترموست استفاده نمود پالستیک

TEL: 051-35424842-35424843 



 

EPOLOCKTM 2200 

Two component epoxy adhesive 

For high temperature and chemical resistance 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود تا سطح سفید

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی باید به نحوی . و تمیز فلز نمایان شود

تا سطحی خشن و تازه ( زنی زنی یا سنگ طی فرایند سنباده)برداشته شود 

. همچنین سطوح رنگ شده نیز باید کامال عاری از رنگ گردد. ایجاد گردد

 (گرم ) وزن  درصد اختالط

2200 / A011 

2200 / B 42 

های ارائه شده در جدول باال کامال  را با نسبت  Bو جزء  Aسپس جزء 

خواهید بهم  مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که می

 1.0بیشترین استحکام برشی در چسب با ضخامت . بچسبانید اعمال نمایید

تا زمانی که چسب پخت می شود سطوح . شود متر حاصل می میلی 0الی 

 . بدون حرکت نگاه داریدنظر را ثابت و  مورد

نهایی بر حسب دما  خواصزمان مورد نیاز برای رسیدن به 

( گراد  درجه سانتی) دما  زمان 

 001 دقیقه 01

 001 ساعت 20

 041 ساعت 0

 موارد استفاده

  لوله و اتصاالت کامپوزیتیGRE  وGRP  وGRVE

  ترمیم خطوط لوله فلزی

  ترمیم خطوط لوله کامپوزیتی

  چسباندن انواع قطعات در صنایع آب و فاضالب، پتروشیمی و

نفت و گاز 

خصوصیات 

 مقاومت دمایی باال

  شرینکیج کم

  باالمقاومت شیمیایی 

  دماییپخت 

  درجة سانتیگراد 001قابلیت تحمل دمایی تا

 مشخصات

2200 / A2200 / Bمخلوط  دو جزء

 نارنجی نارنجی سفید رنگ

 0001 0011 0040 ( Kg/m3) چگالی 

 41- - * (دقیقه )  ژل تایم

 - 0 0 (سال )  طول عمر

 گراد درجه سانتی 40دما * 

نحوه استفاده 

میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری به 

. میزان آماده سازی سطوح موردنظر  قبل از اعمال چسب بستگی دارد

قبل از مخلوط کردن چسب، سطوح موردنظر را تمیز و عاری از گرد و 

. غبار و چربی نمایید

های  سرامیک، پالستیک توان جهت چسباندن انواع فلزات، یاز این چسب م. باشد می عالیبا مقاومت شیمیایی و تحمل دمایی  دمایییک چسب دو جزئی، پخت  4411اپوالک 

قابل استفاده  باالخورندگی دما و های شیمیایی با  این چسب در محیط. باشد می نفت و گاز و پتروشیمیصنایع  جهت شرایط کاری سختیک چسب . استفاده نمود ترموست

ها،  در مقابل اسیدها و بازها با غلظت متوسط تا باال سبب کاربرد باالی این چسب در اکثر صنایع شیمیایی، پتروشیمی 4411چسب اپوالک سری  عالیمقاومت شیمیایی  .است

 . گردیده است... ها و  صنایع نفت و گاز، نیروگاه



 

EPOLOCKTM 2200 

Two component epoxy adhesive 

For high temperature and chemical resistance 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 نگهداریشرایط 

عرضه های کامال آب بندی شده  در قوطی 0022چسب اپوالک 

درجة سانتیگراد به  02در دمای  آن گردد و حداکثر زمان نگهداری می

تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها در ج شده  . سال می باشد 1مدت 

.است

 بسته بندی

 022و گرمی  022گرمی و  122 های در بسته بندی 0022چسب اپوالک 

نیز قابل عرضه که بسته به سفارش سایر بسته بندی . شود عرضه میگرمی 

 .باشد می

 موارد احتیاط و ایمنی

تماس  با پوست الزم است محل 0022در صورت تماس هر جزء اپوالک 

در زمان کار با این چسب الزم است از . با آب فراوان شستشو گردد

همچنین باید توجه . دستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد

نشتی و آلودگی محیط اطراف  نمود تا در زمان حمل و نقل چسب از

 .جلوگیری شود

 خواص چسب پخت شده

(    lap shear strength) در جدول زیر استحکام برشی 

ها ابعاد  در کلیه تست. پخت شده با مواد مختلف ذکر شده استچسب 

. متر انتخاب شده است میلی 02متر در  میلی 02اتصال چسبی 

 مد شکست ( MPa) استحکام  جنس

 Adhesive 10 فوالد به فوالد
failure

کامپوزیت به 

 Composite 8* کامپوزیت
failure 

 اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشهکامپوزیت مورد استفاده رزین * 

در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده 

 .شده است

مدت زمان  (  °  C)دما 

 وری  غوطه

 ) % (میزان جذب آب 

 2.20 ساعت 02 02

 2.12 یک ساعت 122

های  سرامیک، پالستیک توان جهت چسباندن انواع فلزات، یاز این چسب م. باشد می دمایی با مقاومت شیمیایی و تحمل دمایی عالییک چسب دو جزئی، پخت  0022اپوالک 

قابل استفاده  باالخورندگی دما و های شیمیایی با  این چسب در محیط. باشد می نفت و گاز و پتروشیمیصنایع  جهت شرایط کاری سختیک چسب . استفاده نمود ترموست

ها،  در مقابل اسیدها و بازها با غلظت متوسط تا باال سبب کاربرد باالی این چسب در اکثر صنایع شیمیایی، پتروشیمی 0022سری چسب اپوالک  عالیمقاومت شیمیایی  .است

 . گردیده است... ها و  صنایع نفت و گاز، نیروگاه

TEL: 051-35424842-35424843 



 

EPOLOCKTM 2300 

Two component epoxy adhesive 

For good temperature and chemical resistance 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود تا سطح 

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی باید به . و تمیز فلز نمایان شود سفید

تا سطحی خشن ( زنی زنی یا سنگ طی فرایند سنباده)نحوی برداشته شود 

همچنین سطوح رنگ شده نیز باید کامال عاری از رنگ . و تازه ایجاد گردد

. گردد

 (گرم ) وزن  درصد اختالط

2300 / A011 

2300 / B 48 

های ارائه شده در جدول باال کامال  را با نسبت  Bو جزء  Aسپس جزء 

خواهید بهم  مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که می

 1.0بیشترین استحکام برشی در چسب با ضخامت . بچسبانید اعمال نمایید

تا زمانی که چسب پخت می شود سطوح . شود متر حاصل می میلی 0الی 

 . دون حرکت نگاه داریدموردنظر را ثابت و ب

زمان مورد نیاز برای رسیدن به استحکام نهایی بر حسب دما 

( گراد  درجه سانتی) دما  زمان 

 01روز  7

 01روز  0

 00روز  4

 71 ساعت 0

 011 نیم ساعت

 موارد استفاده

  لوله و اتصاالت کامپوزیتیGRE  وGRP  وGRVE

  ترمیم خطوط لوله فلزی

  ترمیم خطوط لوله کامپوزیتی

  چسباندن انواع قطعات در صنایع آب و فاضالب، پتروشیمی و

نفت و گاز 

خصوصیات 

 چند منظوره

  شرینکیج کم

  مقاومت شیمیایی مناسب

  پخت محیطی

  درجة سانتیگراد 011تحمل دمایی تا

 مشخصات

2300 / A2300 / B مخلوط  دو جزء 

 کرم کرم تیره رنگ

 0011 0011 0011 ( Kg/m3) چگالی 

 01- - *(دقیقه )  ژل تایم

 - 0 0 (سال )  طول عمر

 گراد درجه سانتی 00دما * 

نحوه استفاده 

میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری به 

. میزان آماده سازی سطوح موردنظر  قبل از اعمال چسب بستگی دارد

قبل از مخلوط کردن چسب، سطوح موردنظر را تمیز و عاری از گرد و 

. غبار و چربی نمایید

 توان جهت چسباندن انواع فلزات، یاز این چسب م. باشد می مقاومت شیمیایی و دمایی خوبو  نسبتا باال با استحکام دمایییک چسب دو جزئی، پخت  0011اپوالک 

  .قابل استفاده استو خورندگی نسبتا باال  دماهای با  این چسب در محیط .استفاده نمود ترموستهای  سرامیک، پالستیکالستیک، 



 

EPOLOCKTM 2300 

Two component epoxy adhesive 

For good temperature and chemical resistance 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 نگهداریشرایط 

های کامال آب بندی شده عرضه  در قوطی 0022چسب اپوالک 

درجة سانتیگراد به  02در دمای  آن گردد و حداکثر زمان نگهداری می

ج شده انقضای چسب بر روی قوطی ها درتاریخ  . سال می باشد 0مدت 

.است

 بسته بندی

 022و گرمی  022گرمی و  022 های در بسته بندی 0022چسب اپوالک 

که بسته به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه . شود عرضه میگرمی 

 .باشد می

 موارد احتیاط و ایمنی

تماس  با پوست الزم است محل 0022در صورت تماس هر جزء اپوالک 

در زمان کار با این چسب الزم است از . با آب فراوان شستشو گردد

همچنین باید توجه . و عینک ایمنی استفاده گردد دستکش پالستیکی

نمود تا در زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف 

 .جلوگیری شود

 

 خواص چسب پخت شده

(    lap shear strength) در جدول زیر استحکام برشی 

ها ابعاد  در کلیه تست. پخت شده با مواد مختلف ذکر شده استچسب 

. متر انتخاب شده است میلی 02متر در  میلی 02اتصال چسبی 

 مد شکست ( MPa) استحکام  جنس

 Adhesive 00 فوالد به فوالد
failure

کامپوزیت به 

 Composite 8* کامپوزیت
failure

 کامپوزیت مورد استفاده رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه* 

در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده 

 .شده است

مدت زمان  (  °  C)دما 

 وری  غوطه

 ) % (میزان جذب آب 

 2.20 ساعت 02 02

 2.0 ساعتیک  022

توان جهت چسباندن انواع فلزات،  از این چسب می. باشد یک چسب دو جزئی، پخت دمایی با استحکام نسبتا باال و مقاومت شیمیایی و دمایی خوب می 0022اپوالک 

 .های با دما و خورندگی نسبتا باال قابل استفاده است این چسب در محیط. های ترموست استفاده نمود الستیک، سرامیک، پالستیک

TEL: 051-35424842-35424843 



 

EPOLOCKTM

 
3100 

UNDER WATER EPOXY ADHESIVE 

For Marine and offshore application 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 استفادهموارد 

اتصال انواع فلزات در حالت خیس و رطوبتی و زیر آب

های مرطوب و زیر  ها در محیط ها و کامپوزیت اتصال سرامیک

آب

و بتنیلوله و مخازن فلزی  ترمیم و

های کامپوزیتی  ترمیم مخازن و لوله(GRP-GRVE-GRE )

 اتصال فلزات، کامپوزیت ها و سرامیک در محیط های بازی و

اسیدی

 چسبندگی باال حتی در مواردی که سطح بطور کامل آماده

.سازی نگردیده است

 خصوصیات

 خیلی خوب شیمیاییمقاوم

 سریع در دمای محیطنسبتا پخت

 انقباظ کم

 درجة سانتیگراد 011تحمل دمایی تا

 درجة سانتیگراد 52در دمای  مشخصات

مخلوط دو جزء A3100 B 3100 مشخصات

 ای قهوه ای قهوه خاکستری رنگ

g/cm)چگالی 
3) 0511 0011 0021 

 02-51- - (دقیقه) ژل تایم

 - سال 0 سال 0 طول عمر

 نحوه استفاده

میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری به 

قبل از . نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد میزان آماده سازی سطوح مورد

نظر را تمیز و عاری از گرد و غبار و چربی  سطوح موردمخلوط کردن چسب، 

جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود تا سطح سفید  .نمایید

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی باید به نحوی  .و تمیز فلز نمایان شود

تا سطحی خشن و تازه ( زنی زنی یا سنگ طی فرایند سنباده)برداشته شود 

 .همچنین سطوح رنگ شده نیز باید کامال عاری از رنگ گردد. د گرددایجا

 (گرم)وزن  درصد اختالط

3100 A011 

3100 B21 

های ارائه شده در جدول باال کامال  را با نسبت  Bو جزء  Aسپس جزء 

خواهید بهم  مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که می

الی  1.2بیشترین استحکام برشی در چسب با ضخامت . بچسبانید اعمال نمایید

تا زمانی که چسب پخت می شود سطوح موردنظر را . شود متر حاصل می میلی 0

. دون حرکت نگاه داریدثابت و ب

 بر حسب دما استحکام نهاییزمان مورد نیاز برای رسیدن 

 (گراد  درجه سانتی) دما  ( روز) زمان 

8 2-

2 4 

3 54 

 2تا )ساخته شده که بتواند در دماهای پایین ای  این چسب بگونه. جهت استفاده در محیط های رطوبتی و زیر آب طراحی گردیده است 3011چسب اپوالک سری 

سرامیک ها حتی  و های فایبر گالس از این چسب می توان در چسباندن انواع فلزات، کامپوزیت. نیز پخت گردیده و به استحکام نهایی خود برسد( درجة سانتیگراد

مقاومت . دارد اشاره کرد وجودها در زمانی که سیال در آنها  مخازن و لوله ترمیمن توا از دیگر کاربردهای این چسب می. در شرایط کامال رطوبتی نیز استفاده کرد

ها، صنایع نفت و گاز،  در مقابل اسیدها و بازها سبب کاربرد باالی این چسب در اکثر صنایع شیمیایی، پتروشیمی 3011چسب اپوالک سری  خیلی خوبشیمیایی 

 . گردیده است... ها و  نیروگاه



 

EPOLOCKTM

 
3100 

UNDER WATER EPOXY ADHESIVE 

For Marine and offshore application 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 مشخصات چسب پخت شده

چسب به ( Lap Shear Strength)برشی  جدول زیر استحکامدر 

در کلیة آزمون ها ابعاد اتصال چسبی . مواد مختلف گزارش گردیده است

در کلیة آزمونهای انجام شده . میلیمتر در نظر گرفته شده است 52در  52

 .سطوح فلز و کامپوزیت کامال مرطوب بوده است

 جنس
استحکام بر حسب 

MPa

 مد شکست

 15  فوالد به فوالد
Adhesive 

Failure

 8 *کامپوزیت به کامپوزیت
Composite 

Failure

کامپوزیت مورد استفاده از نوع رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف : توضیح*

 شیشه می باشد

در جدول زیر جذب آب چسب پخت شده در دما و زمان مختلف گزارش 

  . گردیده است

 دما

 (درجة سانتیگراد) 

زمان غوطه وری 

 (ساعت)
 درصد جذب آب

52 52 0.00 

52 1 0.1 

 نگهداریشرایط 

گردد و  های کامال آب بندی شده عرضه می در قوطی 0100چسب اپوالک 

سال  1درجة سانتیگراد به مدت  52در دمای  آن حداکثر زمان نگهداری

.ها درج شده است تاریخ تولید و انقضای چسب بر روی قوطی . باشد می

 بسته بندی

 گرمی 020و  گرمی 500گرمی و  100 های در بسته بندی 0100چسب اپوالک 

 .باشد به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه میکه بسته . شود عرضه می

 موارد احتیاط و ایمنی

تماس با آب  پوست الزم است محلبا  0100در صورت تماس هر جزء اپوالک 

در زمان کار با این چسب الزم است از دستکش . فراوان شستشو گردد

همچنین باید توجه نمود تا در زمان . پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد

 .حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیری شود

 2تا )ای ساخته شده که بتواند در دماهای پایین  این چسب بگونه. جهت استفاده در محیط های رطوبتی و زیر آب طراحی گردیده است 0100چسب اپوالک سری 

بر گالس و سرامیک ها حتی های فای از این چسب می توان در چسباندن انواع فلزات، کامپوزیت. نیز پخت گردیده و به استحکام نهایی خود برسد( درجة سانتیگراد

مقاومت . ها در زمانی که سیال در آنها وجود دارد اشاره کرد توان ترمیم مخازن و لوله از دیگر کاربردهای این چسب می. در شرایط کامال رطوبتی نیز استفاده کرد

ها، صنایع نفت و گاز،  ب در اکثر صنایع شیمیایی، پتروشیمیدر مقابل اسیدها و بازها سبب کاربرد باالی این چس 0100شیمیایی خیلی خوب چسب اپوالک سری 

. گردیده است... ها و  نیروگاه

TEL: 051-35424842-35424843 



 

EPOLOCKTM 5100 

Two component epoxy primer 

For joining fiberglass composite to metal and concrete surface 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

(گرم ) وزن  درصد اختالط

5100 / A 011 

5100 / B 35 

 
های ارائه شده در جدول باال کامال  را با نسبت  Bو جزء  Aسپس جزء 

خواهید بهم  مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که می

متر  میلی 0الی  1.5با ضخامت  چسبندگیبیشترین . بچسبانید اعمال نمایید

تا زمانی که چسب پخت می شود سطوح موردنظر را ثابت و . شود حاصل می

 . دون حرکت نگاه داریدب

 نحوه اعمال پرایمر بر روی سطح

 .های جدول زیر اعمال نمود توان به یکی از روش این پرایمر را می

 (bar)فشار ( mm)سایز نازل *درصد رقیق کننده روش اعمال

 - 1 چتکه

 - 1 غلتک

 1الی  2 2.2الی  0.1 5 - 05 اسپری گان

ایرلس 

 اسپری
 211الی  011 1.120الی  1.100 1 - 5

در صورت استفاده از . باشد(  non-reactive) نوع رقیق کننده باید از نوع رقیق کننده غیر فعال اپوکسی*

 .یابد می و پخت پرایمرافزایش سایر رقیق کننده چسبندگی کاهش

 پخت شده پرایمرخواص 
بر  (Bonding strength) چسبندگیدر جدول زیر استحکام 

. با مواد مختلف ذکر شده است Pull offاساس نتایج تست 

 ( MPa) استحکام  جنس

 02 فوالد

 01 کامپوزیت

 01 بتن

 کامپوزیت مورد استفاده رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه* 

 موارد استفاده

 مخازن فلزی ترمیم

  ترمیم خطوط لوله فلزی

  سطوح فلزیپوشش انواع 

 به کامپوزیت فایبرگالس و بتنی فلزی چسباندن انواع قطعات 

در صنایع آب و فاضالب، پتروشیمی و نفت و گاز 

خصوصیات 

 خورندههای  قابل استفاده در محیط

  متوسطمقاومت دمایی

  شرینکیج کم

  مناسبمقاومت شیمیایی

  محیطیپخت 

 مشخصات
5100 / A 5100 / Bمخلوط  دو جزء

 زرد رنگ زرد سفید رنگ

 0011 0011 0011 ( Kg/m3) چگالی 

 31- - * (دقیقه )  ژل تایم

 - 2 2 (سال )  طول عمر

 گراد درجه سانتی 25دما * 

نحوه استفاده 

و دوام آن در طول عمر کاری به  پرایمربدست آمده از  چسبندگیمیزان 

قبل از . میزان آماده سازی سطوح موردنظر  قبل از اعمال بستگی دارد

، سطوح موردنظر را تمیز و عاری از گرد و غبار و دو جزءمخلوط کردن 

جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود تا . چربی نمایید

ر مواد نیز سطح قدیمی جهت سای. سطح سفید و تمیز فلز نمایان شود

و سند  زنی سنگ ،زنی طی فرایند سنباده)باید به نحوی برداشته شود 

همچنین سطوح رنگ شده . تا سطحی خشن و تازه ایجاد گردد( بالست

. نیز باید کامال عاری از رنگ گردد

و  کامپوزیت فایبرگالس به سطوح فلزیتوان جهت چسباندن  می پرایمراز این . باشد باال می چسبندگیبا  محیطی، پخت بر پایه اپوکسی دو جزئی پرایمریک  5011اپوالک 

 . باشد می ...و  گاز و پتروشیمی ،نفتجهت صنایع  این پرایمر .همچنین به عنوان یک پوشش مقاوم به خوردگی قابل استفاده است .استفاده نمودبتنی 



 

EPOLOCKTM 5100 

Two component epoxy primer 

For joining fiberglass composite to metal and concrete surface 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 نگهداریشرایط 

عرضه های کامال آب بندی شده  در قوطی 0055چسب اپوالک 

درجة سانتیگراد به  50در دمای  آن گردد و حداکثر زمان نگهداری می

تاریخ تولید و انقضای چسب بر روی قوطی ها درج  . سال می باشد 0مدت 

.شده است

 بسته بندی

 کیلوگرمی 55و  کیلوگرمی 05 های در بسته بندی 0055چسب اپوالک 

نیز قابل عرضه که بسته به سفارش سایر بسته بندی . شود عرضه می

 .باشد می

 موارد احتیاط و ایمنی

تماس  با پوست الزم است محل 0055در صورت تماس هر جزء اپوالک 

در زمان کار با این چسب الزم است از . با آب فراوان شستشو گردد

همچنین باید توجه . دستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد

نمود تا در زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف 

 .جلوگیری شود

توان جهت چسباندن کامپوزیت فایبرگالس به سطوح فلزی و  از این پرایمر می. باشد با چسبندگی باال می یک پرایمر دو جزئی بر پایه اپوکسی، پخت محیطی 0055اپوالک 

. باشد می... این پرایمر جهت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و . همچنین به عنوان یک پوشش مقاوم به خوردگی قابل استفاده است. بتنی استفاده نمود

TEL: 051-35424842-35424843 



 

EPOLOCKTM6100 
(Super Metal) 

Two component epoxy adhesive 

For repairing and rebuilding machinery and equipment 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

همچنین سطوح رنگ شده نیز بالست( تا سطحی خشن و تازه ایجاد گردد. 

باید کامال عاری از رنگ گردد. 

وزنی  درصد اختالط

 Aقسمت جزء  4

Bقسمت جزء  1

در صورتی که مقادیر کمتری ) مخلوط نماییدبا هم جزء را کامال  هر دوسپس 

و بر روی هر دو سطحی  ( نیاز است از جدول باال استفاده کنیدچسب مورد 

شود تا زمانی که چسب پخت می .اعمال نمایید، خواهید بهم بچسبانیدکه می

 نظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.  سطوح مورد

نهایی بر حسب دما خواصزمان مورد نیاز برای رسیدن به 

 ( C ®دما )
پخت 

 اولیه
 ماشینکاری

استحکام 

مکانیکی نهایی

قرار گرفتن 

در سیال

روز  5روز  4 ساعت 10 ساعت 4 5

روز  4روز 2 ساعت 6 ساعت 3 10

روز  2روز  1 ساعت 4 ساعت 2 20

30 
1.5 

 ساعت
روز  1ساعت 16 ساعت 3

باشد. در میلیمتر می 6*مقادیر ارائه شده در جدول فوق برای چسب اعمال شده با ضخامت 

های کمتر افزایش می یابد. های بیشتر چسب مقادیر فوق کاهش یافته و برای ضخامتضخامت

خواص چسب پخت شده

پخت ( چسب   lap shear strengthدر جدول زیر استحکام برشی ) 

بر طبق استاندارد ها شده با مواد مختلف ذکر شده است. کلیه تست

ASTM D 1002  شده است. گرفته

( MPaاستحکام )  جنس

19 فوالد به فوالد

20 فوالد ضد زنگ

کلیه سطوح قبل از اعمال چسب خشن و چربی زدایی گردیده است* 

موارد استفاده

  ها و جک هیدرولیکشفتترمیم

  های جداریلولهترمیم

  و جا خارها هاپوسته تجهیزات صنعتی و نشیمنگاهترمیم

  لوله و مخازن فلزیترمیم

 قطعات موتور پوسته و ترمیم

 ترمیم سطح فلنج های فلزی

خصوصیات 

 مقاومت به سایش عالی

 مناسبشیمیایی دمایی و  مقاومت 

 عایق الکتریسیته

 استحکام باال

مشخصات

6100 / A6100 / Bمخلوط  دو جزء

خاکستریکرمیمشکیرنگ

277617972503( 3Kg/m) چگالی 

15-- * ) دقیقه ( ژل تایم

-33 ) سال ( طول عمر

گراددرجه سانتی 25* دما 

 نحوه استفاده 

میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری 

نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.  به میزان آماده سازی سطوح مورد

قبل از مخلوط کردن چسب، سطوح موردنظر را تمیز و عاری از گرد و غبار 

جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود و چربی نمایید. 

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی . گرددتا سطح سفید و تمیز فلز نمایان 

-سندزنی و یا زنی،سنگد سنبادهباید به نحوی برداشته شود )طی فراین

 اپوکسیهای بر پایه رزین که است Belzona 1111این چسب مشابه چسب  .باشدآالت و تجهیزات میتعمیرات و نوسازی انواع ماشین جهتیک چسب دو جزئی،  6100اپوالک 

 توان بعنوان یکمیهمچنین باشد. کاری میقابل ماشینبراحتی بطوریکه پس از پخت کامل چسب،  ،دار ساخته شده استفوالد سیلیکون تقویت شده با با وزن مولکولی زیاد و

  .استفاده نمود، آنها و یا ترمیم شیم تحمل بار (جهت ایجاد ) جهت چسباندن انواع قطعات فلزی استحکام باالی ساختاری چسب



 

EPOLOCKTM6100 
(Super Metal) 

Two component epoxy adhesive 

For repairing and rebuilding machinery and equipment 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

نگهداریشرایط 

گردد شده عرضه میهای کامال آب بندی در قوطی 6100چسب اپوالک 

سال  2درجة سانتیگراد به مدت  25در دمای  آن و حداکثر زمان نگهداری

چسب  تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها درج شده است.می باشد. 

شود. گرمی عرضه می 500 هایدر بسته بندی 6100اپوالک 

موارد احتیاط و ایمنی

تماس با  با پوست الزم است محل  6100در صورت تماس هر جزء اپوالک 

آب فراوان شستشو گردد. در زمان کار با این چسب الزم است از دستکش 

پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد. همچنین باید توجه نمود تا در زمان 

حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیری شود.

Pull Offچسبندگی  

 ASTM D 4541دبر طبق استاندار Pull Offدر جدول زیر نتایج تست     

بیان شده است.

( MPaاستحکام )  جنس

19.6 فوالد 

 کلیه سطوح قبل از اعمال چسب سندبالست و چربی زدایی گردیده است.* 

مقاومت شیمیایی

از پخت کامل، چسب در مقابل اکثر سیاالت اسیدی غیر آلی و  پس

درصد مقاومت دارد. همچنین در مقابل مواد  20قلیایی تا غلظت 

ها مقاوم است.های فسیلی و انواع روغنهیدروکربنی، سوخت

سختی 

Dشور  88سختی بدست آمده  ASTM D 2240بر طبق استاندارد 

باشد.می

Heat distortion temperature (HDT)سبچمقاومت دمایی 

انجام شده است ASTM D 648این آزمون بر اساس استاندارد 

HDT (® C ) ( C ®دمای پخت ) 

10098

.

های اپوکسی است که بر پایه رزین Belzona 1111باشد. این چسب مشابه چسب آالت و تجهیزات میتعمیرات و نوسازی انواع ماشین یک چسب دو جزئی، جهت 6100اپوالک 

توان بعنوان یک باشد. همچنین میکاری میدار ساخته شده است، بطوریکه پس از پخت کامل چسب، براحتی قابل ماشینفوالد سیلیکون تقویت شده با با وزن مولکولی زیاد و

 ، استفاده نمود. آنها حمل بار ( و یا ترمیمچسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی) جهت ایجاد شیم ت

TEL: 051-35424842-35424843 



 

EPOLOCKTM6100 
(Super Metal) 

Two component epoxy adhesive 

For repairing and rebuilding machinery and equipment 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

همچنین سطوح رنگ شده نیز بالست( تا سطحی خشن و تازه ایجاد گردد. 

باید کامال عاری از رنگ گردد. 

وزنی  درصد اختالط

 Aقسمت جزء  5

Bقسمت جزء  1

در صورتی که مقادیر کمتری ) مخلوط نماییدبا هم جزء را کامال  هر دوسپس 

و بر روی هر دو سطحی  ( نیاز است از جدول باال استفاده کنیدچسب مورد 

شود تا زمانی که چسب پخت می .اعمال نمایید، خواهید بهم بچسبانیدکه می

 نظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.  سطوح مورد

نهایی بر حسب دما خواصزمان مورد نیاز برای رسیدن به 

 ( C ®دما )
پخت 

 اولیه
 ماشینکاری

استحکام 

مکانیکی نهایی

قرار گرفتن 

در سیال

روز  5روز  4 ساعت 10 ساعت 4 5

روز  4روز 2 ساعت 6 ساعت 3 10

روز  2روز  1 ساعت 4 ساعت 2 20

30 
1.5 

 ساعت
روز  1ساعت 16 ساعت 3

باشد. در میلیمتر می 6*مقادیر ارائه شده در جدول فوق برای چسب اعمال شده با ضخامت 

های کمتر افزایش می یابد. های بیشتر چسب مقادیر فوق کاهش یافته و برای ضخامتضخامت

خواص چسب پخت شده

پخت ( چسب   lap shear strengthدر جدول زیر استحکام برشی ) 

بر طبق استاندارد ها شده با مواد مختلف ذکر شده است. کلیه تست

ASTM D 1002  شده است. گرفته

( MPaاستحکام )  جنس

19 فوالد به فوالد

20 فوالد ضد زنگ

کلیه سطوح قبل از اعمال چسب خشن و چربی زدایی گردیده است* 

موارد استفاده

  ها و جک هیدرولیکشفتترمیم

  های جداریلولهترمیم

  و جا خارها هاپوسته تجهیزات صنعتی و نشیمنگاهترمیم

  لوله و مخازن فلزیترمیم

 قطعات موتور پوسته و ترمیم

 ترمیم سطح فلنج های فلزی

خصوصیات 

 مقاومت به سایش عالی

 مناسبشیمیایی دمایی و  مقاومت 

 عایق الکتریسیته

 استحکام باال

مشخصات

6100 / A6100 / Bمخلوط  دو جزء

مشکینقره ایمشکی رنگ

288517992621( 3Kg/m) چگالی 

20-- * ) دقیقه ( ژل تایم

-33 ) سال ( طول عمر

گراددرجه سانتی 25دما گرم در  150* 

 نحوه استفاده 

میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری 

نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.  به میزان آماده سازی سطوح مورد

قبل از مخلوط کردن چسب، سطوح موردنظر را تمیز و عاری از گرد و غبار 

جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود و چربی نمایید. 

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی . گرددتا سطح سفید و تمیز فلز نمایان 

-سندزنی و یا زنی،سنگد سنبادهباید به نحوی برداشته شود )طی فراین

 اپوکسیهای بر پایه رزین که است Belzona 1111این چسب مشابه چسب  .باشدآالت و تجهیزات میتعمیرات و نوسازی انواع ماشین جهتیک چسب دو جزئی،  6100اپوالک 

 توان بعنوان یکمیهمچنین باشد. کاری میقابل ماشینبراحتی بطوریکه پس از پخت کامل چسب،  ،دار ساخته شده استفوالد سیلیکون تقویت شده با با وزن مولکولی زیاد و

  .استفاده نمود، آنها و یا ترمیم شیم تحمل بار (جهت ایجاد ) جهت چسباندن انواع قطعات فلزی استحکام باالی ساختاری چسب



 

EPOLOCKTM6100 
(Super Metal) 

Two component epoxy adhesive 

For repairing and rebuilding machinery and equipment 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

نگهداریشرایط 

گردد شده عرضه میهای کامال آب بندی در قوطی 6100چسب اپوالک 

سال  2درجة سانتیگراد به مدت  25در دمای  آن و حداکثر زمان نگهداری

چسب  تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها درج شده است.می باشد. 

شود. گرمی عرضه می 500 هایدر بسته بندی 6100اپوالک 

موارد احتیاط و ایمنی

تماس با  با پوست الزم است محل  6100در صورت تماس هر جزء اپوالک 

آب فراوان شستشو گردد. در زمان کار با این چسب الزم است از دستکش 

پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد. همچنین باید توجه نمود تا در زمان 

حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیری شود.

Pull Offچسبندگی  

 ASTM D 4541دبر طبق استاندار Pull Offدر جدول زیر نتایج تست     

بیان شده است.

( MPaاستحکام )  جنس

19.6 فوالد 

 کلیه سطوح قبل از اعمال چسب سندبالست و چربی زدایی گردیده است.* 

مقاومت شیمیایی

از پخت کامل، چسب در مقابل اکثر سیاالت اسیدی غیر آلی و  پس

درصد مقاومت دارد. همچنین در مقابل مواد  20قلیایی تا غلظت 

ها مقاوم است.های فسیلی و انواع روغنهیدروکربنی، سوخت

سختی 

Dشور  88سختی بدست آمده  ASTM D 2240بر طبق استاندارد 

باشد.می

Heat distortion temperature (HDT)سبچمقاومت دمایی 

انجام شده است ASTM D 648این آزمون بر اساس استاندارد 

HDT (® C ) ( C ®دمای پخت ) 

10098

.

های اپوکسی است که بر پایه رزین Belzona 1111باشد. این چسب مشابه چسب آالت و تجهیزات میتعمیرات و نوسازی انواع ماشین یک چسب دو جزئی، جهت 6100اپوالک 

توان بعنوان یک باشد. همچنین میکاری میدار ساخته شده است، بطوریکه پس از پخت کامل چسب، براحتی قابل ماشینفوالد سیلیکون تقویت شده با با وزن مولکولی زیاد و

 ، استفاده نمود. آنها حمل بار ( و یا ترمیمچسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی) جهت ایجاد شیم ت



 
 

 

EPOLOCKTM6200 
(Super Metal) 

Two component epoxy adhesive 
For high speed emergency repairs, Bonding &rebuilding 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

همچنین سطوح رنگ شده نیز بالست) تا سطحی خشن و تازه ایجاد گردد. 
باید کامال عاري از رنگ گردد. 

وزنی  درصد اختالط
 Aقسمت جزء  2
Bقسمت جزء  1

حجمی  درصد اختالط
Aقسمت جزء  1

Bقسمت جزء  1

در صورتی که مقادیر کمتري ( مخلوط نماییدبا هم جزء را کامال  هر دوسپس 

و بر روي هر دو سطحی  ) چسب مورد نیاز است از جدول باال استفاده کنید

شود تا زمانی که چسب پخت می .اعمال نمایید، خواهید بهم بچسبانیدکه می

 نظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.  سطوح مورد

 نهایی بر حسب دما خواصزمان مورد نیاز براي رسیدن به 

 ) C ®دما (
پخت 
 اولیه

 ماشینکاري
استحکام 

 مکانیکی نهایی
قرار گرفتن 

 در سیال
 ساعت 2 ساعت 2 ساعت 1 دقیقه 5 5
 ساعت 2 ساعت 2 دقیقه 30 دقیقه 4 15
 ساعت 1 ساعت 1 دقیقه 30 دقیقه 3 30

 خواص چسب پخت شده

پخت ) چسب   lap shear strengthدر جدول زیر استحکام برشی ( 
بر طبق استاندارد ها شده با مواد مختلف ذکر شده است. کلیه تست

ASTM D 1002  شده است. گرفته
 

 ) MPaاستحکام (  نس
 16 فوالد به فوالد
 17 فوالد ضد زنگ

 اعمال چسب خشن و چربی زدایی گردیده استکلیه سطوح قبل از * 

 موارد استفاده

 نشتی گیري لوله ها و مخازن

  هیدرولیکها و جک شفتترمیم

 ترمیم نشیمنگاه بلبرینگ ها

  داکت ها فلزيترمیم

 اتصال فلز و پالستیک ها

  پوسته و کیسینگ تجهیزاتترمیم

خصوصیات 
 مقاومت به سایش عالی

 مناسبشیمیایی دمایی و  مقاومت 

 عایق الکتریسیته

 استحکام باال

 مشخصات

6100 / A 6100 / Bمخلوط  دو جزء

 مشکی خاکستري مشکی رنگ

 3Kg/m ( 2900 1520 2537( چگالی 

 3- - * ( دقیقه ) ژل تایم

- 2 2 ( سال ) طول عمر

 گراددرجه سانتی 25* دما 

 نحوه استفاده 
میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاري 

نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.  به میزان آماده سازي سطوح مورد

قبل از مخلوط کردن چسب، سطوح موردنظر را تمیز و عاري از گرد و غبار 

جهت سطوح فلزي باید سطح اکسید شده برداشته شود و چربی نمایید. 

جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی . گرددتا سطح سفید و تمیز فلز نمایان 

-سندزنی و یا زنی،سنگباید به نحوي برداشته شود (طی فرایند سنباده

هاي بر پایه رزین که است Belzona 1211این چسب مشابه چسب  .باشدآالت و تجهیزات میتعمیرات و نوسازي انواع ماشین جهت، سریع یک چسب دو جزئی 6200اپوالك 

این چسب جهت نوسازي، چسباندن و تعمیرات سریع قطعات و ماشین آالت طراحی گردیده  ،دار ساخته شده استفوالد سیلیکون تقویت شده با با وزن مولکولی زیاد و اپوکسی

 است. 



 
 

 

EPOLOCKTM6200 
(Super Metal) 

Two component epoxy adhesive 
For high speed emergency repairs, Bonding &rebuilding 

 

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA 

 شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

 نگهداريشرایط 

گردد شده عرضه می هاي کامال آب بنديدر قوطی 6300چسب اپوالك 
سال  2درجۀ سانتیگراد به مدت  25در دماي  آن و حداکثر زمان نگهداري

چسب  تاریخ انقضاي چسب بر روي قوطی ها درج شده است.می باشد. 
شود. گرمی عرضه می 500 هايدر بسته بندي 6300اپوالك 

 موارد احتیاط و ایمنی

تماس با  با پوست الزم است محل  6100در صورت تماس هر جزء اپوالك 
آب فراوان شستشو گردد. در زمان کار با این چسب الزم است از دستکش 
پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد. همچنین باید توجه نمود تا در زمان 

 حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیري شود.

Pull Offچسبندگی  

 ASTM D 4541دبر طبق استاندار Pull Offدر جدول زیر نتایج تست     
 بیان شده است.

 ) MPaاستحکام (  جنس
 14 فوالد 

 کلیه سطوح قبل از اعمال چسب سندبالست و چربی زدایی گردیده است.* 

 مقاومت شیمیایی

اکثر مواد  در مقابلمقاومت شیمیایی خوبی پس از پخت کامل، چسب 
هاي فسیلی و انواع مواد هیدروکربنی، سوخت شیمیایی معمولی من جمله

 دارد.ها روغن

سختی 

 Dشور  82سختی بدست آمده  ASTM D 2240بر طبق استاندارد 
 باشد.می

 Heat distortion temperature (HDT)سبچمقاومت دمایی 

انجام شده است ASTM D 648این آزمون بر اساس استاندارد 

 C ( HDT (® C ) ®دماي پخت ( 
 45 روز دماي محیط 7

. 

هاي است که بر پایه رزین Belzona 1211باشد. این چسب مشابه چسب آالت و تجهیزات میتعمیرات و نوسازي انواع ماشین ، جهتسریع یک چسب دو جزئی 6200اپوالك 

این چسب جهت نوسازي، چسباندن و تعمیرات سریع قطعات و ماشین آالت طراحی گردیده دار ساخته شده است، فوالد سیلیکون تقویت شده با اپوکسی با وزن مولکولی زیاد و

 است. 

TEL: 051-35424842-35424843 



Pishro 
Sazeh 
Peyvand 
f>arsava 

TelFax: 051- 35 424842-3 

www.pspbcomposite.com 

 

info@pspbcomposite.com pspbcomposite@gmail.com 
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