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شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

معرفی شرکت

با توجه به رشد و گسترش روز افزون صنعت کامپوزیت در کشور شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با هدف ارائة خدمات
تخصصی در زمینة کامپوزیت ها بویژه کامپوزیت های رزین ،الیاف شیشه تاسیس گردیده است .علیرغم اینکه مدت زیادی از تاسیس
این شرکت نمیگذرد سابقة طوالنی موسسین شرکت در صنعت کامپوزیت سبب گردیده است در گام نخست این شرکت با هدف
بومی سازی و عرضة چسبهای اپوکسی و نانو اپوکسی به شیوة علمی و کامال مهندسی ،اقدام به تولید انواع متنوعی از این نوع
چسبها جهت استفاده در صنایع مختلف نماید .چسبهای تولیدی شرکت پیشرو سازه پیوند جهت استفاده در صنایعی نظیر نفت و
گاز ،پتروشیمی ها ،صنایع آب و فاضالب ،صنایع هوایی ،دریایی و ساختمانی تولید گردیده و بر اساس آزمایشات انجام شده بر روی
آنها که نتایج آن در دیتاشیت مرتبط با هر چسب ذکر گردیده است کیفیت چسب های تولیدی این شرکت نه تنها قابل رقابت با
مشابه خارجی خود میباشد که در بسیاری موارد نیز برتر از آنهاست عالوه بر اینکه به دلیل تولید داخل بودن آنها موجب صرفة
اقتصادی چشمگیری برای مصرف کنندة آن میباشد .چسبهای تولیدی شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با نام تجاری EPOLOCK

در گروه های زیر هم اکنون تولید گردیده و قابل سفارش توسط مصرف کنندگان محترم است:
 .1گروه صنایع نفت و گاز ،پتروشیمی ،آب و فاضالب ،صنایع هوایی و دریایی شامل چسب های ،EPOLOCK 2100
 EPOLOCK 2200و EPOLOCK 3100

 .2گروه صنایع ساختمانی  EPOLOCK 1200 ،EPOLOCK 1100F ، EPOLOCK 1100و

EPOLOCK 1300

 .3چسب های نانو اپوکسی با استحکام و چقرمگی باال


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



تولید انواع لوله ،اتصاالت و قطعات کامپوزیتی از نوع  GRVE ،GRPو GRE

 تولید قطعات و کامپوزیتهای پیشرفته و  High Techبر اساس سیستم کربن – اپوکسی و غیره
 تولید انواع عایق های ضد آتش و تاخیر انداز آتش و کامپوزیت های مقاوم به دما
 تولید انواع قطعات و پوشش های کامپوزیتی هادی و آنتی استاتیک
 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


ارائة خدمات مهندسی در زمینة نصب و راه اندازی خطوط لولة کامپوزیتی و تحلیل تنش خطوط بر اساس نرم افزار Caesar II
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شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

لوله و قطعات کامپوزیتی ﻓایﺒﺮﮔﻼﺱ ﺍز ﺳاﻝ  8491به بعد در صنایع مختلف مطﺮﺡ ﺷدند .لولههای ﻓایﺒﺮﮔﻼﺱ در محیطهای خورنده
بعنوﺍﻥ یﻚ ماده با صﺮﻓه ،مﻘاوﻡ در بﺮﺍبﺮ خوردﮔی ،کاربﺮد بسیار بیشتﺮی در مﻘایسه با لولههای ﻓوﻻدی ﭘوﺷﺶ دﺍر یا ﻓوﻻدهای ﺿد زنﮓ و ﺍنوﺍﻉ
دیﮕﺮ ﻓلﺰﺍت دﺍرند .مﻘاومﺖ خوب ﺍین لولهها در بﺮﺍبﺮ خوردﮔیهای دﺍخلی ،ﺳﺒب کاربﺮد ﻓﺮﺍوﺍﻥ آنها در صنایع مختلف ﺷده ﺍﺳﺖ .قطعات
کامپوزیتی ﺍز دو جﺰء ماتﺮیس و تﻘویﺖ کننده تشکیل ﺷدهﺍند .ماتﺮیس میتوﺍند ﺷامل رزینهای تﺮموﺳﺖ و تﺮموﭘﻼﺳﺖ باﺷد .ﺍز جمله
رزینهای تﺮموﺳﺖ مورد ﺍﺳتفاده در صنایع کامپوزیتی میتوﺍﻥ به رزینهای ﺍﭘوکسی ،وینیل ﺍﺳتﺮ ،ﭘلی ﺍﺳتﺮ ،ﺍکﺮیلیﻚ ،ﻓنولیﻚ و  ....ﺍﺷاره
نمود .تﻘویﺖ کنندهها نیﺰ ﺷامل ﺍلیاف ﺷیشه ،کﺮبن ،آرﺍمید و  ....می باﺷند .قطعات کامپوزیتی به روشهای مختلفی تولید میﺷوند .لولههای
کامپوزیتی ﺍلیاف ﺷیشه که بخﺶ ﺍعظم تولیدﺍت در ﺍین صنعﺖ رﺍ ﺷامل میﺷوند به دو روش رﺷتهﭘیچی ﭘیوﺳته و غیﺮﭘیوﺳته تولید میﮔﺮدند.
رﺷته ﭘیچی ﺳﺮیعتﺮین ،با کیفیﺖتﺮین و مﻘﺮوﻥ به صﺮﻓهتﺮین روش تولید قطعات کامپوزیتی ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﺍیند رﺷته ﭘیچی قطعه به روش غیﺮ
ﭘیوﺳته با ﭘیچاندﻥ ﺍلیاف آغشته به رزین به دور قالب و ﭘوﺷﺶ کامل آﻥ ﺍنجاﻡ میﺷود .در ﺍین روش با حﺮکﺖ خطی تﺮولی و حﺮکﺖ دورﺍنی
قالب ،لوله ها ﺷکل ﮔﺮﻓته و با کنتﺮﻝ نسﺒﺖ ﺳﺮعﺖ مندرﻝ و ﮔاری ﺍلیاف می توﺍﻥ زﺍویه ﺍلیاف رﺍ کنتﺮﻝ کﺮده و به ﺍین تﺮتیب مﻘاومﺖ محوری و
ﺷعاعی محصوﻝ رﺍ تنظیم نمود .ﻓﺮآیند رﺷتهﭘیچی بﺮﺍی مﻘاطع مدور که محور دورﺍﻥ قطعه در آﻥها با محور دورﺍﻥ مندرﻝ یکی میباﺷد،
ﺳادهتﺮین و ﭘﺮکاربﺮدتﺮین ﻓﺮآیند تولید میباﺷد .در تولید لوله به روش ﭘیوﺳته ،باید قالﺒی به طوﻝ بینهایﺖ در ﺍختیار باﺷد .ﺍین ﺍمﺮ با
قالبهای ﺍﺳتوﺍنهﺍی با قطﺮ متغییﺮ که بدور آﻥ یﻚ نوﺍر ﻓوﻻدی ﭘیچیده میﺷود ،حاصل میﮔﺮدد .بﺮﺍی تولید لوله های ﭘیوﺳته ﺍز حﺮکﺖ رﻓﺖ و
بﺮﮔشتی نوﺍر ﻓوﻻدی بﺮ روی قاﻻب ﺍﺳتوﺍنهﺍی و ریﺰش موﺍد و رﺷتهﭘیچی حلﻘوی ﺍﺳتفاده می ﺷود.
لوله و اتصاالت و قطعات الینردار

در بحث ﺍنتﻘاﻝ ﺳیاﻻت و موﺍد ﺷیمیایی بسیار خورنده( ﺍﺳید ﺳولفوریﻚ  41درصد و ﺳود  49درصد) در دماهای باﻻ رزینهای تﺮموﺳﺖ به
تنهایی جوﺍبﮕو نیستند و در نتیجه جهﺖ کنتﺮﻝ خوردﮔی ﺍز ﻻینﺮهای تﺮموﭘﻼﺳﺖ( … ) PVC,UPVC,PP,PVDF,ﺍﺳتفاده میﺷود.
شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با توجه به دانش فنی و تجهیزات تولیدی توانایی تولید انواع لوله و اتصاالت و قطعات کامپوزیتی مورد
استفاده در صنایع مختلف را دارا میباشد.
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شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

پوششهای ضد آتش با توجه به دامنه کاربرد آنها به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
پوششهایضدآتش

-1
پوششهایتاخیراندازآتش

-2
پوششهایمقاومبهحرارت

-3

رزین فنولیک
شوندکهدرمعرضآتشوحرارتمقاومهستندودرزمانآتشگیریسطح


هاییمی

شاملپوشش
پوششهای ضد آتش پلیمری 
کنندتابهعمکردخودادامهدهدوازانتقالحرارتوآتشبهسطحزیرینجلوگیریبعملمیآورد.بطورمثالدر

زیرینرامحافظتمی
اینپوششهایپلیمری

پوششضدآتشدرفشارکاریبدوننشتیباقیمیمانند.

خطوطلولهانتقال،چنانچهلولهدچارحریقشودباوجود
باشندکهدارایمقاومتحرارتیوخوردگیباالییبودهوضریبانتقالحرارتآنهاحتیدردماهایباالنیزپایین


معموالبرپایهفنولیمی
است.
کنندوخاصیتخودخاموششوندگیدارند


شدنسطوحجلوگیریمی
فقطازگسترشآتشوشعلهور

پوششهای تاخیر انداز آتش 
بطوریکهاجازهنمیدهندسطحآتشگیرد .اماممکناستخواصمکانیکیوشیمیاییسطحزیریندراثرانتقالحرارتکاهشیابد.این

پوششهایهالوژنهشاملهالوژنهاهستندکهدرمعرضآتشتولیددودسمی

پوشش هامعموالبرپایهموادهالوژنهوغیرهالوژنههستند.

پوشش های غیر هالوژنه  شامل ترکیباتی از مواد معدنی مانند نیتروژن ،فسفات،

مینمایند لذا جهت محیطهای دربسته توصیه نمیشود .

یازآتشگیریوتاحدیانتقال

باشندکهدرمعرضآتشبخاراتودودسمیمتصاعدنمیکنندوباتشکیلذغالفوم

آلومینیومو ....
می
حرارتبهسطحزیرینجلوگیریبعملمیآورند.

،میتواننددردماهایباالبکارروند ،بطوریکهتحمل
پوششهای مقاوم به حرارت نیزبستهبهنوعموادپلیمریمورداستفاده درآنها 
هایمدیفایشدهمیباشند.درواقعاین


هابرپایهنواالکویارزین

پوشش
درجهسانتیگرادافزایشیابد.این 

هامیتواندتا 333


دماییآن
درمعرضحرارتباالهستنداستفادهمیشوندتادرمقابل حرارتمقاومتداشتهباشندامادر معرضآتش

هادرمحیطهایی که 


پوشش
شوندونمیتوانازآنهادرمحیطهاییکهدرمعرضشعلهمستقیماست،استفادهنمود.


ورمی

شعله
توانازاینپوششهابرایمحافظتانواعسطوحفلزی،غیرفلزی،چوب،سنگو.....استفادهنمود.دراین


باتوجهبهکاربریموردنیازمی

شرکت از انواع رزین های فنولیک ،رزین های اپوکسی نواالک و رزول ،پودرهای معدنی غیر هالوژنه و ترکیبات کلردار جهت طراحی انواع
هاوقطعاتضدآتشاستفادهمیشود.


سیستم
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شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

چسب اپوکسی

چسب هایاپوکسیبهدلیلمقاومتبهخوردگیوخاصیتچسبندگیبسیارباالوهمچنینانقباضبسیارکمدرزمانپختبهفوردرصنایعمختلف

باشدکهیکجزءآنشاملرزیناپوکسیوافزودنیهاییشاملموادبهبوددهندةچقرمگی،


چسباپوکسییکچسبدوجزئیمی
مورداستفادهقرارمیگیرد.

رقیقکنندههاوغلظتدهندهبودهوجزءدیگرعاملمناسبپختبراساسکاربردیکهبرایچسبدرنظرگرفتهشدهبههمراهافزودنیهایغلظتدهنده
اینچسبدرصنایعمختلفوبرایکاربردهایمختلفیاستفادهمیشود.ازکاربردهایاینچسبهامیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

است.
 -1صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و پاالیشگاهی ( اتصال لوله های فلزی و کامپوزیتی ،نشتی گیری لوله ها و مخازن ،اتصال انواع قطعات و ترمیم انواع لوله ها و
مخازن فلزی و کامپوزیتی)
 -2صنعت ساختمان (نصب انواع سنگ و کاشی و نماهای مختلف ،کاشت میلگرد ،اتصال قطعات بتنی و ترمیم دیوارهای بتنی)
 -3صنعت هوا و فضا (اتصال قطعات تجهیزات پرنده و اتصال انواع قطعات ناهمجنس)

از مزایای این نوع چسب ها در مقایسه با سایر انواع چسب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1استحکام باالتر در مقایسه سایر چسبها

.6مقاومت به خوردگی بسیار باال

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

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

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

.8استحکام فشاری مناسب

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

.9قابلیت تنظیم ویسکوزیتههای با نوع کاربرد

سنگ و ...

.11قابلیت نگهداری نسبتا طوالنی

 .3مقاومت دمایی مناسب

.11قابلیت پخت در دماهای مختلف

 .4انقباض پخت پایین

.12استحکام بلند مدت مناسب

 .5زمان گیرش مناسب بر اساس نوع کاربرد

.13مقاومت به ضربه و خستگی مناسب در انواع خاص

در شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با توجه به نیاز صنایع انواع مختلفی از چسبهای اپوکسی با برند  EPOLOCKتولید و به بازار عرضه میگردد .در زیر
مشخصات تعدادی از این چسب ها آمده است و در ادامه اطالعات فنی چسبها آورده شده است.
یک چسب دو جزئی پرکننده و ضد شره با پخت محیطی و کاربری آسان میباشد .از این چسب میتوان جهت نصب سنگ
نما در صنعت ساختمانسازی استفاده نمود.

Epolock 1100

یک چسب دو جزئی مشابه  Epolock 1100میباشد که زمان گیرش آن  5دقیقه است در دمای  25درجة سانتیگراد این
چسب پس از گذشت  31دقیقه قابل ماشین کاری بوده و به استحکام نهایی خود می رسد .از این چسب میتوان جهت نصب

Epolock 1100F

سنگ نما در صنعت ساختمانسازی استفاده نمود.
یک چسب دو جزئی ،پخت محیطی با استحکام و چقرمگی مناسب با کاربرد عمومی میباشد .از این چسب میتوان جهت
چسباندن انواع قطعات در صنایع مختلف( نفت و گاز ،پتروشیمی ،آب و فاضالب ،هوا فضا ،اتومبیل و غیره) استفاده نمود.

Epolock 2100

یک چسب دو جزئی ،پخت دمایی با استحکام و مقاومت شیمیایی و دمایی باال میباشد .این چسب در محیطهای شیمیایی
خورنده در دماهای باال قابل استفاده است .از این چسب می توان جهت چسباندن انواع قطعات در صنایع مختلف( نفت و گاز،

Epolock 2200

پتروشیمی ،آب و فاضالب) استفاده نمود
جهت استفاده در محیط های کامال خیس و رطوبتی طراحی گردیده است .این چسب بگونهای ساخته شده که بتواند در
دماهای پایین (تا  5درجة سانتیگراد) نیز پخت گردیده و به استحکام نهایی خود برسد .از این چسب می توان در چسباندن

Epolock 3100

انواع قطعات از جمله فلزات ،کامپوزیتهای فایبر گالس و سرامیک ها حتی در شرایط کامال رطوبتی نیز استفاده کرد.
یک پرایمر دو جزئی بر پایه اپوکسی ،پخت محیطی با چسبندگی باال میباشد .این پرایمر به عنوان پوششی مقاوم به
خوردگی در قطعات و سازههای فلزی و بتونی قابل استفاده است همچنین از این پرایمر میتوان جهت چسباندن کامپوزیت
فایبرگالس به سطوح فلزی و بتنی نیز استفاده نمود

Epolock 5100
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پوشش ها و قطعات مقاوم به خوردگی

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز ،پتروشیمی ،ذوب فلزات ،آب وفاضالب ،تولید فراوردههای لبنی و ....که در معرض خوردگی هستند،
میتوان از پوششهای پلیمری ( فایبرگالس ) جهت مقابله با خوردگی استفاده نمود .جهت هر نوع ماده خوردنده با توجه به اسیدی یا بازی بودن آن از
پوشش خاص خود استفاده میشود .معموال جهت اسیدها از رزینهای وینیل استر و جهت بازها از رزینهای اپوکسی استفاده میشود .با توجه به میزان
جذب آب و جذب شیمیایی بسیار پایین کامپوزیتهای الیاف شیشه (در حد حداکثر  2.0درصد) ،میتوان گفت که خوردگی در این پوششها در مقابل
اکثر سیاالت خورنده به صفر میل میکند .بطور مثال در صنعت نفت ا یجاد خوردگی در تجهیزات فرآورشی و خطوط لوله انتقال ،یكی از مهمترین
معضالت میباشد .شدت و میزان خوردگی با توجه به شرایط انجام عملیات و نوع سیال فرآورشی در تاسیسات مختلف ،متفاوت است .در میان تاسیسات
فرآورشی نفت خام ،بیشترین میزان خوردگی در واحدهای نمكزدایی به دلیل جداسازی نمک از نفت و تولید پساب به وجود میآید .به طور کلی میتوان
گفت شدت خوردگی در بخش انتقال پساب بسیار زیاد و علیرغم تزریق مواد کنترلکننده خوردگی همچنان غیرقابل کنترل میباشد .به منظور کنترل
خوردگی سالیانه مقادیر زیادی مواد کندکننده خوردگی در واحدهای نمكزدایی مصرف میشود که هزینه های هنگفتی را به دنبال دارد .که میتوان با
پوششهای ضدخوردگی از این لولهها محافظت نمود و از صرف هزینه و مشكالت دیگر آن جلوگیری کرد.

برخی از پرکاربردترین سیاالتی که در صنایع استفاده میشوند عبارتند از:
 -1اسید سولفوریک پر مصرف ترین اسید در صنعت میباشد .از این اسید در بسیاری از صنایع مانند واحدهای شیمیایی و پتروشیمی برای تولید سایر
موادشیمیایی ،واحدهای تولید مس ،سرب ،روی و ذوب آهن در فرآیندهای الکترولیز و لیچینگ ،نیروگاه های حرارتی در تصفیه خانه ها و باتری خانه ها
استفاده می شود.
 -2اسید کلریدریک در صنایع پتروشیمی و صنایع فوالد یکی از شناخته شده ترین و در عین حال خطرناکترین اسیدها می باشد .در واحدهای پتروشیمی،
واحدهای اسید شویی مجتمع های تولید فوالد و همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی مواد شیمیایی ،از این اسید استفاده می شود.
 -3اسید نیتریک در بین اسیدها بشدت اکساینده میباشد .در صنایع نظامی در تولید برخی از مواد شیمیایی ،در واحدهای تولید مواد شیمیایی و در واحدهای
اسید شویی مجتمع های تولید فوالد ضد زنگ کاربرد دارد.
 -4محلولهای نمکی این محلولها در خطوط انتقال آب دریا ،آب شیرینکنها ،واحدهای نمکزدایی یافت می شود که باعث خوردگی خطوط لوله و بخصوص
تجهیزات میگردد.

کلیه سطوح بتنی و فلزی در معرض این سیاالت دچار خوردگی شدید می شوند همانطور که قبال گفته شد جهت جلوگیری خوردگی سطوح توسط
سیاالت ذکر شده در باال و سایر مواد خورنده میتوان از پوشش فایبرگالس استفاده نمود.
شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا با توجه به تجربه عملی و مهندسی موسسین خود در زمینه انواع رزینهای ترموست توانایی طراحی و اجرای انواع
پوشش های ضد خوردگی در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،ذوب فلزات ،آب و فاضالب و  ......را دارد .از جمله رزینهای مورد استفاده در این شرکت میتوان
به رزینهای اپوکسی بیسفنل  ،Aبیسفنل  ،Fنواالک ،اپوکسی رزول ،فنولیک و انواع رزینهای وینیل استر اشاره نمود .با توجه به عوامل و شرایط
خوردگی ،پوشش ضد خوردگی با استفاده از مخلوط مهندسی از این رزینها طراحی میگردد.
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ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺳﺎزه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎرﺛﺎوا

Two component epoxy adhesive
For civil engineering application

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

ﻧﻤﻮد .ﯾﮏ ﭼﺴﺐ ﻫﻤﻪﮐﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐ در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ )  15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﺟﻬﺖ

ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده

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



ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ



ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﻧﻮاع ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ



ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﻧﻮاع آﺟﺮﻫﺎ ،ﮐﺎﺷﯽ ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﻓﻠﺰات



ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻠﮕﺮد در ﺑﺘﻦ



ﻧﺼﺐ آﺑﻨﻤﺎ و ﻗﺎب آﯾﻨﻪ و ...

ﺳﻄﺢ ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﻓﻠﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد )ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻨﺒﺎدهزﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮓزﻧﯽ( ﺗﺎ ﺳﻄﺤﯽ
ﺧﺸﻦ و ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﻮح رﻧﮓ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎري از
رﻧﮓ ﮔﺮدد.

ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط وزﻧﯽ و ﺣﺠﻤﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

1100 / A



ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺷﺮﮔﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي



زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮي ﻃﻮﻻﻧﯽ



اﻧﻘﺒﺎض ﮐﻢ



اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن



ﭘﺨﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

1100 / B

ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ از آن ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻬﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺴﺐ ﭘﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.
1100 / B

ﻣﺨﻠﻮط دو ﺟﺰء

ﺳﻔﯿﺪ

ﺗﯿﺮه

ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺮم

1720

1720

1720

-

-

45

2

2

-

1100 / A
رﻧﮓ
ﭼﮕﺎﻟﯽ )

(

زﻣﺎن ﮐﺎري ) دﻗﯿﻘﻪ (

*

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ) ﺳﺎل (

1

ﺳﭙﺲ ﺟﺰء  Aو ﺟﺰء  Bرا ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻣﻼ

ﻣﺸﺨﺼﺎت

Kg/m3

1

Shelf life
* دﻣﺎ  25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﺴﺐ و دوام آن در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﺎري ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﭼﺴﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻣﺎ

زﻣﺎن

دﻣﺎ ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد (

 7روز

15

 4روز

25

 5روز

 3روز

20

35

ﺗﻮﺟﻪ :ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﭼﺴﺐ  15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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Two component epoxy adhesive
For civil engineering application

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

ﻧﻤﻮد .ﯾﮏ ﭼﺴﺐ ﻫﻤﻪﮐﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐ در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ )  15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﺟﻬﺖ

ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮاص ﭼﺴﺐ ﭘﺨﺖ ﺷﺪه

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري

در ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ ) ( lap shear strength

ﭼﺴﺐ ﭘﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺲ

ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻓﻮﻻد
ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ

اﺳﺘﺤﮑﺎم ) ( MPa
14
11

ﭼﺴﺐ اﭘﻮﻻك  1100در ﻗﻮﻃﯽﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ آب ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد

و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آن در دﻣﺎي  25درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﭼﺴﺐ ﺑﺮ روي ﻗﻮﻃﯽﻫﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺴﺖ
ASTM D1002
ASTM C881

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
ﭼﺴﺐ اﭘﻮﻻك  1100در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻫﺎي 2ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و  10ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺟﺬب آب ﭼﺴﺐ در دﻣﺎ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده

ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻣﺎ ) ( ° C

ﻣﺪت زﻣﺎن

25

 24ﺳﺎﻋﺖ

ﻏﻮﻃﻪوري

ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آب ) ( %

0,1

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط و اﯾﻤﻨﯽ
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻫﺮ ﺟﺰء اﭘﻮﻻك  1100ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ

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

ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در

زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭼﺴﺐ از ﻧﺸﺘﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﯾﺪ.

ﺗﻠﻔﮑﺲ 051-35019753:ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ09157399652 :

 .1مقدمه
اجرای نمای ساختمان از مهمترین و اساسی ترین مباحث در پروژه های ساختمانی می باشد .امروزه در ایران بیش از  09درصد نماهای ساختمان از روش های منسوخ شده و
سنتی دوغاب و مالت اجرا می شود و کمتر از  09درصد پروژه های کالن از سیستم های نوین و استفاده از تکنولوژی های جدید برای اتصال سنگ بر روی نما استفاده می کنند .از
علل اصلی این رویکرد میتوان دسترسی آسان به منابع سنگ با قیمت پایین ،عدم دانش کافی گروههای اجرایی و عدم نظارت و قانون گذاری کاربردی دستگاههای دولتی مربوط در
این حوزه باشد .در حال حاضر سیستم اجرای نمای خشک به عنوان بهترین ،سریعترین ،ایمن ترین و ماندگار ترین نحوه اجرا نما در پروژه های ساختمانی در دنیا محسوب می شود.
از میان روشهای متفاوت اجرای نمای خشک میتوان به یکی از جدید ترین و ایمن ترین روشهای کاربردی ،سیستم اجرای نمای خشک با چسب اپوکسی اشاره نمود که قابلیت آن
را دارد که انواع سنگهای ساختمانی را بر روی زیر ساختهای مختلف اتصال دهد .چسب اپوالک  0099یک چسب با پایة اپوکسی برای نصب سنگ چه طبیعی و چه مصنوعی،
انواع پرسالن بر روی نما و اتصاالت صراحی ها و سر ستون و غیره است که اتصالی مادام العمر برقرار میکند.

 .2مشخصات کلی چسب اپوالک 1111
چسبهای موجود در بازار اکثر بر پایة رزین پلیاستر هستند ،چسب پلیاستر معایبی نظیر انقباض باال در زمان خشک شدن داشته و معموال بعد از پخت از خود مواد چربی زا
ترشح میکند .از این نوع چسب ها نمی توان برای اتصال مادالعمر استفاده کرد و طول عمر این چسب ها کوتاه و کمتر از یک سال میباشد .در حالیکه چسب اپوالک 0099یک
چسب بر پایه رزین اپوکسی بیسفنل آ و هاردنرهای آمینی با خاصیت ضدشره و پرکنندگی میباشد .به دلیل استفاده از رزین اپوکسی در تولید آن انقباض بسیار کمی داشته و بعد از
خشک شدن به هیچ عنوان چرب نمیشود و یک اتصال مادام العمر ایجاد میکند.

 .3موارد مصرف چسب اپوالک 1111





نصب سنگ نما ،پرسالن و انواع سنگ های اسلب بر روی بتن ،پالستر ماسه و سیمان
اتصال سنگ به سنگ جهت تعمیر نما و جایگزینی یک نما سنگی با نمای سنگی دیگر بدون نیاز به کندن نمای قبلی و صرف هزینه جهت تخریب نمای قبلی
اتصال صراحی ها
اتصال سنگ به فلز

 .4معایب نمای خشک اسکوپ پلنت
 نیاز به استفاده از سنگ با ضخامت زیاد حداقل  3سانتیمتر تا بتوانیم از باال و پایین اسکوپ پلنت بزنیم.
 سرعت پایین نصب در این روش  4تا  5متر مربع در روز در حالیکه سرعت نصب روش دوغابی  09تا  05متر مربع است.
 هزینه باال بویژه در ساختمان های بتنی که نیاز به کاشت میلگرد و انکر بولت دارد.
 دستمزد باالی نصب
 هزینه باالی استفاده از سنگهای ضخیم با ضخامت حداقل  3سانتی متر که در حالت عادی از سنگهای  0.5تا  2سانتیمتری استفاده میشود لذا  09درصد افزایش در
قیمت سنگ خواهیم داشت.
 محدود بودن اجرا روی نما در این روش نمی توانیم سنگ را زاویه بدهیم و کال قدرت مانور کمتری داریم.
 نیاز به نیروی متخصص دارد و در صورت جلو و عقب زدن سوراخ های روی سنگ احتمال شکستن سنگ زیاد است.
 از سوی دیگر چون سنگ فقط از باال و پایین و مهار می شود در حین زلزله یا هر حادثه دیگر سر خورده و به شکل خطرناکی پایین میافتد.

 .5سیستم های مالت ماسه و سیمان و مشکالت آن







سرعت اجرای پایین به دلیل زمان بر بودن خشک شدن دوغاب چرا که رج بعدی باید پس از خشک شدن دوغاب اجرا شود.
طول عمر پایین و به دلیل انقباض دوغاب در زمان خشک شدن بعد از  4یا  5سال سنگ از مالت جدا میشود .روش های پیشگیرانه نظیر استفاده ار اسکوپ سیمی نیز
به دلیل پوسیدن سیم با گذر زمان موثر نمیباشد.
جذب آب سنگ های ساختمانی و نفوذ آب سیاه سیمان به درون آنها باعث یک درجه کدر و تیره شده سنگ میشود .یعنی سنگ درجه یک سفید به سنگ کدر با درجه
متوسط تبدیل میشود.
در موقعیت های زاویه دار اگر دوغاب خور رج اول مثال  3سانتی متر باشد در رج های بعدی این دوغاب خور زیاد شده و شاید ادامه نصب غیر ممکن شود و یا اینکه در
جاییکه سنگ به سقف می رسد دیگر امکان دوغاب ریزی پشت آن وجود ندارد.
سنگین شدن ساختمان به دلیل وزن زیاد مالت و دوغاب پشت سنگ .هر متر مربع نصب سنگ در روش دوغابی  09کیلوگرم دوغاب مصرف میکند .در ساختمای که
 0999متر مربع نما دارد در روش دوغابی  09تن به وزن ساختمان اضافه میگردد.
در نصب سنگ های اسلب که زیبا و گرانقیمت هستند وزن زیاد دوغاب در پشت آنها میتواند سبب شکستن اسلب گردد.

 .6مزایای استفاده از چسب EPOLOCK 1100
 سرعت عمل باالی نصب تا روزی  39تا  49متر مربع با یک نصاب و یک کارگر
 نصب آسان بدون نیاز به نیروی متخصص (در سیستم نمای خشک با پیچ و اسکوپ پلنت باید نیروی متخصص در اختیار داشته باشید)
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تمیزی کار ( 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
توسط سنگ ،باید پس از نصب مالت های اضافی ریخته شده بر روی سنگ را تمیزکاری نمود)
هزینه کمتر در مقایسه با سیستم نمای خشک با اسکوپ پلنت
حفظ کیفیت اولیه سنگ ( در سیستم مالت سیمان بدلیل جذب مالت توسط سنگ ،شوره و تیره شدن سنگ را خواهیم داشت).
سبک سازی بسیار زیاد ساختمان در مقایسه با سیستم مالت و سیمان و نمای خشک
طول عمر باالی چسب
مقاومت بسیار باالی این چسب در مقابل لرزش و زلزله
در صورتی که بنا به هر دلیلی سنگ بشکند ،بدلیل استفاده از لقمه های متعدد پشت سنگ امکان سقوط تکههای سنگ بطور چشمگیری کاهش مییابد در صورتی که در
سیستم نمای خشک در صورت شکست سنگ امکان سقوط تکههای آن شرایط بسیار خطرناکی ایجاد میکند.
بدلیل خمیری بودن چسب امکان رگالژ سنگ بر روی دیوار تا  2سانتی متر وجود دارد.
امکان نصب سنگ با هر ضخامتی ( در سیستم نمای خشک اسکوپ پلنت حتما باید از سنگ با ضخامت باال استفاده نمود)
امکان نصب بسیار آسان زیرسقفی ،اسلب و صراحی
امکان نصب پرسالنها با سیستم دوغابی و نمای خشک اسکوپ پلنت وجود ندارد ( چون پرسالنها جذب آب صفر دارند و نازک هستند) .اما براحتی میتوان آن را با
چسب نصب نمود.
مقاومت بسیار عالی در مقابل شرایط بد آب و هوایی و بارانهای اسیدی
در سیستم دوغابی ،مالت پشت سنگ ،سنگ را به جلو هل میدهد و مجبور هستیم که سنگ را توسط اسکپ پلنت و گچ مهار کنیم ولی در سیستم چسبی بدلیل
ویسکوزیته باالی چسب نیاز به این کار نیست.

 .7طریقه اختالط چسب اپوالک
توجه داشته باشید که هر جزء چسب به تنهایی اصال چسبندگی ندارد و فقط هنگامی که دو جزء بطور کامل با هم مخلوط میشوند چسبندگی حاصل میشود .هیچگاه کاردک
مورد استفاده یک جزء را در جزء دیگر فرو نبرید زیرا با هم واکنش میدهند و سخت میشوند .مقداری از یک جزء را بردارید و بر روی یک سطح صاف( یک سنگ یا سرامیک)...
قرار دهید .سپس به همان میزان از جزء دیگر بردارید و بر روی جزء قبلی قرار دهید( فقط بطور چشمی دو جزء با هم برابر باشند کافی است اصال نیاز نیست دقیق وزن شود) .دو جزء
را حداقل به مدت  2دقیقه کامال مخلوط نمایید تا یک رنگ یکدست حاصل شود .در صورتی که دو جژء کامال مخلوط نشوند ،چسبندگی کاملی نخواهیم داشت .این چسب در عین
اینکه ویسکوزیته باالیی دارد کرمی حالت است و براحتی میکس میشود.

 .8چسباندن سنگ روی پالستر ماسه سیمان
جهت چسباندن سنگ طبیعی یا مصنوعی روی پالستر ماسه سیمان یا غیره ،ابتدا دو جزء چسب را مانند روشی که در باال گفته شد کامال مخلوط نمایید .سپس بصورت لقمه
قیفی شکل بر روی سنگ قرار دهید .فاصله بین لقمهها بین  39تا  49سانتیمتر است و لقمهها را بصورت بستنی قیفی روی کار قرار میگیرد .بر روی سنگ های تقریبا مربعی
لقمهها را در هر دو جهت به فاصله  39سانتیمتر قرار دهید ( مانند شکل  ) 0ولی در سنگهای طولی بین هر چهار لقمه ،یک لقمه مجزا نیز قرار داده میشود( مانند شکل .)2

شکل ()1

شکل ()2

در مورد نصب سنگ با چسب اپوکسی باید توجه داشته باشید که سنگ و چسب استحکام باالیی دارند و خیلی خوب به هم میچسبند فقط باید سطح زیر کار نیز استحکام
مناسبی داشته باشد تا بتواند وزن سنگ را تحمل نماید .همچنین وجود آلودگی بر روی دو سطح باعث جلوگیری از چسبندگی مناسب میشود لذا قبل از نصب سنگ هر دو سطح را
کامال تمیز نمایید .موضوع دیگر در نصب سنگ در نمای خشک این است که نباید سنگها را خیلی بهم نزدیک کنید .چون در اثر سرما و گرما سنگ ها منبسط و منقبض می شوند و
اگر جای کافی برای این موضوع را نداشته باشند در اثر برخورد با همدیگر میشکنند .حداقل  2میلی متر بین سنگهای نصب شده فاصله دهید.
 .9چسباندن سنگ بر روی سطح فلزی
جهت نصب بر روی سطوح فلزی نیز مانند روش باال عمل میکنیم .فقط باید چند نکته را در نظر داشت .چون از فریم فلزی استفاده میشود باید فاصله مناسب بین سنگها
حتما رعایت شود .لقمهگذاری چسب بر روی فریم فلزی صورت میپذیرد .چون معلوم نیست وقتی سنگ را بر روی فریم فلزی قرار میدهید کجای سنگ بر روی آن قرار میگیرد.
مکانهایی از فریم فلزی که قرار است لقمه گذاری شود باید کامال سنگ بخورد و زنگار کثیفی از روی فلز برداشته شود تا سفیدی فلز نمایان شود که این نکته بسیار مهمی است زیرا
الیه اکسید شده روی فلز چسبندگی به فلز ندارد و در صورتی که چسب بر روی این زنگار نصب شود از روی فلز جدا میشود.
 .11استفاده از چسب جهت چسباندن اسکوپ پلنت بر روی سنگ
با استفاده از چسب اپوالک میتوان انواع اسکوپ پلنتهای فلزی را بر روی انواع سنگها برای استفاده در سیستم مالت و سیمان چسباند .در این صورت دیگر نیاز نیست که
پشت سنگ برای نصب اسکوپ برش بخورد .این اسکوپها مانند میخ در سیستم مالت و سیمان فرو میروند و باعث افزایش ضریب اطمینان می شوند.
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EPOLOCK 1100F
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺳﺎزه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎرﺛﺎوا

Two component Rapid set epoxy adhesive
For civil engineering application

اﭘﻮﻻك  1100Fﯾﮏ ﭼﺴﺐ دو ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﺨﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت  3دﻗﯿﻘﻪ ژل ﺷﺪه و  15دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭼﺴﺐ اﭘﻮﮐﺴﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺨﺖ  1100Fﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻓﻮري و اورژاﻧﺴﯽ ﻣﺨﺎزن و ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت،ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﻮد .ﯾﮏ ﭼﺴﺐ ﻫﻤﻪﮐﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮي ،ﺗﻌﻤﯿﺮات اورژاﻧﺴﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐ در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ )  -5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

اﺳﺖ.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده



ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ

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



ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﻧﻮاع ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ

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



ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﻧﻮاع آﺟﺮﻫﺎ ،ﮐﺎﺷﯽ ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﻓﻠﺰات و ﻗﻄﻌﺎت

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

ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس

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



ﻧﺼﺐ آﺑﻨﻤﺎ و ﻗﺎب آﯾﻨﻪ و ...

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



ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻓﻮري و ﻧﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮي ﻣﺨﺎزن و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد )ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻨﺒﺎدهزﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮓزﻧﯽ( ﺗﺎ ﺳﻄﺤﯽ



ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺪت

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

ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ

رﻧﮓ ﮔﺮدد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط وزﻧﯽ و ﺣﺠﻤﯽ



ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺷﺮﮔﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي



ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط  1ﺑﻪ 1



اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن



ﭘﺨﺖ ﺳﺮﯾﻊ در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  90درﺻﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم

1100F / A
1100F / B

در ﻣﺪت  1ﺳﺎﻋﺖ


اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻋﺎﻟﯽ



ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ



ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎري ﭘﺲ از  30دﻗﯿﻘﻪ

1
1

ﺳﭙﺲ ﺟﺰء  Aو ﺟﺰء  Bرا ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ از آن ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻬﻢ
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺴﺐ ﭘﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت

زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻣﺎ
1100F / A

1100F / B

ﻣﺨﻠﻮط دو ﺟﺰء

رﻧﮓ

ﺳﻔﯿﺪ

ﺗﯿﺮه

ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ

ﭼﮕﺎﻟﯽ ) ( Kg/m3

1720

1720

1720

-

-

3

2

2

-

ژل ﺗﺎﯾﻢ ) دﻗﯿﻘﻪ (

*

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ) ﺳﺎل ( Shelf life

* دﻣﺎ  25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

ﺻﻮرﺗﯽ

زﻣﺎن

 4ﺳﺎﻋﺖ

 2ﺳﺎﻋﺖ

 1,5ﺳﺎﻋﺖ
 1ﺳﺎﻋﺖ

دﻣﺎ ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد (
0

10

20

25

EPOLOCK 1100F
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component Rapid set epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For civil engineering application

اپوالک  1100Fیک چسب دو جزئی با پخت سریع می باشد که در مدت  3دقیقه ژل شده و  15دقیقه پس از اختالط به نیمی از استحکام نهایی خود می رسد .چسب اپوکسی
سریع پخت  1100Fمی تواند جهت تعمیرات فوری و اورژانسی مخازن و تانک ها ،لوله ها ،ماشین آالت،قطعات بتنی و چسباندن انواع قطعات در صنعت ساختمان استفاده
شود .یک چسب همهکاره مناسب جهت صنایع ساختمانسازی میباشد .این چسب در دماهای پایین (  -5درجه سانتیگراد) قابل استفاده است .این چسب جهت نصب انواع
سنگ و کاشی استفاده میشود.

خواص چسب پخت شده

شرایط نگهداری

در جدول زیر استحکام برشی (  ) shear strengthچسب
پخت شده با مواد مختلف ذکر شده است.

چسب اپوالک  1100Fدر قوطیهای کامال آب بندی شده عرضه
میگردد و حداکثر زمان نگهداری آن در دمای  25درجة سانتیگراد به
مدت  2سال می باشد .تاریخ انقضای چسب بر روی قوطیها درج شده
است.

جنس

استحکام ( ) MPa

استاندارد تست

فوالد به فوالد

14

ASTM D1002

بتن به بتن

10

ASTM C881

چسب اپوالک  1100Fدر بسته بندیهای  500گرمی و  10کیلویی

10

ASTM D1002

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

فوالد به فوالد با سطح
کامال خیس و مرطوب

بسته بندی

میباشد.

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

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  1100Fبا پوست الزم است محل

شده است.

تماس با آب فراوان شستشو گردد .در زمان کار با این چسب الزم است از
دما ( ) ° C

مدت زمان

میزان جذب آب ( ) %

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

غوطهوری
25

 24ساعت

دستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده شود .همچنین باید توجه نمود

0.5

عمل آید.

تلفکس 051-35019753:موبایل09157399652 :

EPOLOCK 1200
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

LOW VISCOSITY INJECTION EPOXY ADHESIVE

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For cracked concrete application

چسب  EPOLOCK 1200یک رزین دو جزیی بر پایه اپوکسی با ویسکوزیته بسیار کم میباشد .از این رزین میتوان جهت تزریق در ریز
ترکهای بتن و حفره های ریز استفاده کرد .میزان نفوذ این رزین بداخل بتن بسیار زیاد است و کل بتن را کامال ّآببند و مقاوم میکند.

نحوه استفاده

موارد استفاده


تعمیر و آببندی قطعات بتنی مانند کفها ،تونلها ،ستونها،
راهروها ،تیرها ،بدنه سدها ،کانالهای آببر ،پلهای بتنی



تقویت بتنهای کم مقاومت متخلخل



پر کردن فضای خالی بین صفحات بتنی و فلزی



جهت تعمیر و روکش انواع اجزای ساختمانی



تهیه مالت اپوکسی

 سطوح بتنی  :بتن باید عاری از هرگونه روغن و گریس گردد .در صورتی
که نیاز است از حاللهای قوی صنعتی استفاده نمایید .سپس توسط عملیات
سنگزنی سطح بتن را تازه و خشن نمایید .در غیر اینصورت اسید شویی
نمایید .در صورت اسید شویی بتن باید بمدت  42ساعت خشک شود .جهت
دست یافتن به حداکثر چسبندگی ،سطح بتن باید کامال خشک باشد.
 سطوح فلزی :سطح فلزی باید از مواد زاید از قبیل زنگزدگی و چربی
پاک گردد که می توان از روشهای متداول از قبیل برس سیمی ،سنگزنی و
غیره استفاده نمود.
توجه شود در صورتی که سطوح بتنی یا فلزی رنگ شده باشند ،به نحوی

خصوصیات

مناسب رنگ از روی سطوح تمیز شود.



مقاوم شیمیایی باال



پخت در دمای محیط



انقباظ کم



زمان کاربری متوسط



نفوذ پذیری مناسب داخل ترک ها و حفره ها



ویسکوزیتة پایین

درصد اختالط

وزن (گرم)

1200A

011

1200B

33

رزین و هاردنر را به نسبت حجمی  3قسمت رزین و  0یک قسمت
هاردنر در یک ظرف تمیز بریزید و کامال مخلوط نمایید تا یکنواخت گردد .در
صورتی که نیاز به افزودن فیلر باشد ،باید به آرامی و در چند مرحله اضافه
شود تا کامال مخلوط شود .اگر سیال بخوبی مخلوط نگردد به حداکثر

مشخصات در دمای  45درجة سانتیگراد


شکل ظاهری هاردنر و رزین



ویسکوزیته مخلوط در 52
درجه سانتی گراد



چگالی



نقطه اشتعال



ژل تایم

استحکام نخواهد رسید.
مایع
 011-0111سانتی پوآز

زمان مورد نیاز برای رسیدن استحکام نهایی بر حسب دما
زمان ( روز )

دما ( درجه سانتیگراد )

 0/0گرم بر سانتی متر مکعب

24

5

بیشتر از  011درجه سانتی گراد

33

05

 02دقیقه در دمای  52درجه
سانتی گراد

42

45

04

21

EPOLOCK 1200
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

LOW VISCOSITY INJECTION EPOXY ADHESIVE

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For cracked concrete application

چسب  EPOLOCK 1200یک رزین دو جزیی بر پایه اپوکسی با ویسکوزیته بسیار کم میباشد .از این رزین میتوان جهت تزریق در ریز
ترکهای بتن و حفره های ریز استفاده کرد .میزان نفوذ این رزین بداخل بتن بسیار زیاد است و کل بتن را کامال ّآببند و مقاوم میکند.

 .1روش مویرگی

مشخصات چسب پخت شده
حداکثر دمای کاربری

 02درجه سانتی گراد

استحکام کششی

 42مگاپاسکال

استحکام برشی

 11مگاپاسکال

استحکام فشاری

 02مگاپاسکال

مدول االستیسیته

 11گیگاپاسکال

استحکام خمشی

 42مگاپاسکال

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.

 .2روش تزریق با فشار
در این روش الزم است ابتدا روی ترک را با چسب  EPOLOCK 1100که چسب
ضد شره با ویسکوزیتة باال میباشد آب بندی کرد .در صورت شیب دار
نمودن دیواره ترک میتوان اطمینان حاصل کرد که چسب EPOLOCK 1100

شرایط نگهداری

چسبندگی باالتری به بتن اطراف ترک خواهد داشت.

چسب اپوالک  1222در ظروف آب بندی شده عرضه میگردد و

در داخل چسب  EPOLOCK 1100نیپلهایی جهت تزریق چسب در فواصل 22

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

تا  42سانتیمتری بسته به عمق ترک کاشته میشود .این نیپلها محلهای

میباشد .تاریخ تولید و انقضای چسب بر روی قوطیها درج شده است.

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

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

عمق بیشتر الزم است فاصلة نیپل ها کمتر در نظر گرفته شود .پس از پخت
چسب  ، EPOLOCK 1100چسب  EPOLOCK 1200با استفاده از دستگاه
تزریق از محل نیپلهای کاشته شده به داخل ترک تزریق میگردد .چسب از

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

پایین ترین نیپل تزریق میشود و تزریق تا زمانی که چسب تزریق شده از

روش آب بندی ترک

نیپل مجاور خارج شود ادامه مییابد .پس از این مرحله نیپل با پیچ یا وسیلة

جزء  Aو جزء  Bر ا بطور کامل مخلوط کرده و مخلوط را با استفاده از
دستگاه تزریق یا ریختن بر روی ترک داخل ترک تزریق می کنیم.
 آماده سازی ترک :آماده سازی ترک جهت تزریق چسب به یکی از
روشهای زیر می تواند انجام شود:

.1

گرم کردن محل ترک

بتن اطراف محل ترک را به آرامی تا دمای  02درجة سانتیگراد گرم کنید و
چسب مخلوط شده را مانند رنگ بر روی ترک اعمال کنید .چسب در حین
سرد شدن به داخل ترک نفوذ کرده و پس از تکمیل شدن فرآیند پخت آب
بندی مناسبی را در محل ترک ایجاد می کند.

مناسب دیگر مسدود میشود و این فرآیند برای سایر نیپلها تکرار میگردد
تا ترک پر از چسب گردد .در بعضی موارد در صورت عمیق بودن ترک الزم
است محل ترک در طرف مقابل دیوارة محل تزریق نیز با چسب EPOLOCK

 1100آب بندی گردد.
روز بعد از تزریق محل ترک با قلم یا دستگاه مناسب جهت ایجاد سطحی
صاف تمیز کاری شود.

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  1222با پوست الزم است محل تماس با
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.

EPOLOCK 1300
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component injectable epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For Rebar Connections and Heavy Anchoring

اپوالک  0011یک چسب دو جزئی قابل تزریق با پخت محیطی و کاربری آسان است .از این چسب میتوان جهت کاشت انواع بولت و میلگرد در بتن در صنعت ساختمان
استفاده نمود .اپوالک  0011چسبی در بسته بندی دو قلوی به همراه یک میکسر استاتیک جهت سهولت اختالط و ایجاد قابلیت تزریق میباشد.

موارد استفاده

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





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

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

سازهها و قطعات بتنی

گردیده ومیلگرد یا بولت داخل سوراخ قرارداده میشود.

کاشت انواع میلگرد در قطعات و سازه های بتنی

خصوصیات


استحکام چسبندگی باال



قابل استفاده در سوراخ های ایجاد شده با مته های الماسه یا

درصد اختالط

درصد اختالط

1300 / A

011

1300 / B

01

با استفاده از دریل های پنوماتیک

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



انقباض کم

نگاه دارید.



مطابق با الزامات استاندارد  ASTM C881به غیر از ژل تایم



پخت محیطی



مقاومت شیمیایی عالی و مقاومت حرارتی مناسب

زمان مورد نیاز برای رسیدن به استحکام نهایی بر حسب دما

زمان

دما ( درجه سانتیگراد )

 0روز

5

 2روز

01

1300 / B

مخلوط دو جزء

 0روز

05

قرمز

قرمز

 02ساعت

21

مشخصات
1300 / A
خاکی

رنگ
3

چگالی ( ) Kg/m
*

ژل تایم ( دقیقه )

طول عمر ( سال )

0011

0211

0251

 8ساعت

01

-

-

25

 4ساعت

41

2

2

-

* دما  25درجه سانتیگراد

نحوه استفاده
میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری به
میزان آماده سازی سطوح مورد نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.

توجه :حداقل دما جهت پخت چسب  5درجه سانتیگراد میباشد.

EPOLOCK 1300
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component injectable epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For Rebar Connections and Heavy Anchoring

اپوالک  1300یک چسب دو جزئی قابل تزریق با پخت محیطی و کاربری آسان است .از این چسب میتوان جهت کاشت انواع بولت و میلگرد در بتن در صنعت ساختمان
استفاده نمود .اپوالک  1300چسبی در بسته بندی دو قلوی به همراه یک میکسر استاتیک جهت سهولت اختالط و ایجاد قابلیت تزریق میباشد.

خواص چسب پخت شده

شرایط نگهداری

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

استحکام ( ) MPa

فوالد به فوالد

11

ASTM D1002

بتن به بتن

15

ASTM C881

10

ASTM C881

کامال مرطوب

زمان نگهداری آن در دمای  52درجة سانتیگراد به مدت  5سال می باشد.
تاریخ انقضای چسب بر روی قوطیها درج شده است.

استاندارد تست

بتن به بتن در حالت

چسب اپوالک  1300در بسته بندی دوقلو عرضه میگردد و حداکثر

بسته بندی
چسب اپوالک  1300در بسته بندیهای دو قلوی  070گرمی عرضه
میشود.

موارد احتیاط و ایمنی
در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده
شده است.
دما ( ) ° C

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

میزان جذب آب ( ) %

غوطهوری
52

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

 52ساعت

0.1

دستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده شود .همچنین باید توجه نمود
تا در زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیری به
عمل آید.

TEL: 051-35424842-35424843

EPOLOCK 2100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For medium temperature and chemical resistance

اپوالک  0011یک چسب دو جزئی ،پخت محیطی با استحکام باال و چقرمگی مناسب میباشد .از این چسب میتوان جهت چسباندن انواع فلزات ،الستیک ،سرامیک،
پالستیکهای ترموست استفاده نمود .یک چسب همهکاره جهت صنایع مختلف میباشد .این چسب در محیطهای شیمیایی با دما و خورندگی متوسط قابل استفاده است.

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


اتصال لوله و اتصاالت کامپوزیتی  GREو  GRPو GRVE

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



ترمیم خطوط لوله فلزی

برداشته شود (طی فرایند سنبادهزنی یا سنگزنی) تا سطحی خشن و تازه



ترمیم خطوط لوله کامپوزیتی

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



چسباندن انواع قطعات در صنایع آب و فاضالب ،پتروشیمی و
نفت و گاز

خصوصیات


چند منظوره



شرینکیج کم



مقاومت شیمیایی مناسب



پخت محیطی



قابلیت تحمل دمایی  01درجة سانتیگراد

تیره

رنگ
3

چگالی ( ) Kg/m

2100 / A

011

2100 / B

48

سپس جزء  Aو جزء  Bرا با نسبتهای ارائه شده در جدول باال کامال
مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که میخواهید بهم
بچسبانید اعمال نمایید .بیشترین استحکام برشی در چسب با ضخامت 1.3
الی  0میلیمتر حاصل میشود .تا زمانی که چسب پخت میشود سطوح

مشخصات
2100 / A

درصد اختالط

وزن ( گرم )

2100 / B
سفید

مخلوط دو جزء

موردنظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.

خاکستری

0511

0011

0011

زمان مورد نیاز برای رسیدن به استحکام نهایی بر حسب دما

-

-

53

زمان

دما ( درجه سانتیگراد )

0

0

-

 7روز

01

* دما  03درجه سانتیگراد

 3روز

01

نحوه استفاده

 4روز

03

 0ساعت

71

نیم ساعت

011

*

ژل تایم ( دقیقه )

طول عمر ( سال )

میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری به
میزان آماده سازی سطوح مورد نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.
قبل از مخلوط کردن چسب ،سطوح مورد نظر را تمیز و عاری از گرد و
غبار و چربی نمایید.

EPOLOCK 2100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For medium temperature and chemical resistance

اپوالک  0022یک چسب دو جزئی ،پخت محیطی با استحکام باال و چقرمگی مناسب میباشد .از این چسب میتوان جهت چسباندن انواع فلزات ،الستیک ،سرامیک،
پالستیکهای ترموست استفاده نمود .یک چسب همهکاره جهت صنایع مختلف میباشد .این چسب در محیطهای شیمیایی با دما و خورندگی متوسط قابل استفاده است.

خواص چسب پخت شده

شرایط نگهداری

در جدول زیر استحکام برشی ( ) lap shear strength
چسب پخت شده با مواد مختلف ذکر شده است .در کلیه تستها ابعاد
اتصال چسبی  02میلیمتر در  02میلیمتر انتخاب شده است.
جنس

استحکام ( ) MPa

مد شکست

فوالد به فوالد

02

Adhesive
failure

8

Composite
failure

کامپوزیت به
کامپوزیت

*

میگردد و حداکثر زمان نگهداری آن در دمای  02درجة سانتیگراد به
مدت  0سال می باشد .تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها درج شده
است.

بسته بندی
چسب اپوالک  0022در بسته بندیهای  022گرمی 022 ،گرمی و 022
گرمی عرضه میشود .که بسته به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه
میباشد.

* 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.
دما ( ) ° C

چسب اپوالک  0022در قوطی های کامال آب بندی شده عرضه

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  0022با پوست الزم است محل تماس
با آب فراوان شستشو گردد .در زمان کار با این چسب الزم است از

مدت زمان

میزان جذب آب ( ) %

غوطهوری

دستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد .همچنین باید توجه
نمود تا در زمان حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف

02

 02ساعت

2.28

022

یک ساعت

2.0

جلوگیری شود.

TEL: 051-35424842-35424843

EPOLOCK 2200
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For high temperature and chemical resistance

اپوالک  4411یک چسب دو جزئی ،پخت دمایی با مقاومت شیمیایی و تحمل دمایی عالی میباشد .از این چسب میتوان جهت چسباندن انواع فلزات ،سرامیک ،پالستیکهای
ترموست استفاده نمود .یک چسب جهت شرایط کاری سخت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد .این چسب در محیطهای شیمیایی با دما و خورندگی باال قابل استفاده
است .مقاومت شیمیایی عالی چسب اپوالک سری  4411در مقابل اسیدها و بازها با غلظت متوسط تا باال سبب کاربرد باالی این چسب در اکثر صنایع شیمیایی ،پتروشیمیها،
صنایع نفت و گاز ،نیروگاهها و  ...گردیده است.

موارد استفاده

جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود تا سطح سفید
و تمیز فلز نمایان شود .جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی باید به نحوی



لوله و اتصاالت کامپوزیتی  GREو  GRPو GRVE

برداشته شود (طی فرایند سنبادهزنی یا سنگزنی) تا سطحی خشن و تازه



ترمیم خطوط لوله فلزی

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



ترمیم خطوط لوله کامپوزیتی



چسباندن انواع قطعات در صنایع آب و فاضالب ،پتروشیمی و
نفت و گاز

خصوصیات


مقاومت دمایی باال



شرینکیج کم



مقاومت شیمیایی باال



پخت دمایی



قابلیت تحمل دمایی تا  001درجة سانتیگراد

2200 / A

011

2200 / B

42

سپس جزء  Aو جزء  Bرا با نسبتهای ارائه شده در جدول باال کامال
مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که میخواهید بهم
بچسبانید اعمال نمایید .بیشترین استحکام برشی در چسب با ضخامت 1.0
الی  0میلیمتر حاصل میشود .تا زمانی که چسب پخت می شود سطوح

مشخصات

مورد نظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.

رنگ
3

چگالی ( ) Kg/m
ژل تایم ( دقیقه )

درصد اختالط

وزن ( گرم )

*

طول عمر ( سال )

2200 / A

2200 / B

مخلوط دو جزء

سفید

نارنجی

نارنجی

0001

0011

0040

-

-

41

0

0

-

* دما  40درجه سانتیگراد

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.

زمان مورد نیاز برای رسیدن به خواص نهایی بر حسب دما

زمان

دما ( درجه سانتیگراد )

 01دقیقه

001

 20ساعت

001

 0ساعت

041

EPOLOCK 2200
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For high temperature and chemical resistance

اپوالک  0022یک چسب دو جزئی ،پخت دمایی با مقاومت شیمیایی و تحمل دمایی عالی میباشد .از این چسب میتوان جهت چسباندن انواع فلزات ،سرامیک ،پالستیکهای
ترموست استفاده نمود .یک چسب جهت شرایط کاری سخت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد .این چسب در محیطهای شیمیایی با دما و خورندگی باال قابل استفاده
است .مقاومت شیمیایی عالی چسب اپوالک سری  0022در مقابل اسیدها و بازها با غلظت متوسط تا باال سبب کاربرد باالی این چسب در اکثر صنایع شیمیایی ،پتروشیمیها،
صنایع نفت و گاز ،نیروگاهها و  ...گردیده است.

خواص چسب پخت شده

شرایط نگهداری

در جدول زیر استحکام برشی ( ) lap shear strength
چسب پخت شده با مواد مختلف ذکر شده است .در کلیه تستها ابعاد
اتصال چسبی  02میلیمتر در  02میلیمتر انتخاب شده است.
جنس

استحکام ( ) MPa

مد شکست

فوالد به فوالد

10

Adhesive
failure

8

Composite
failure

کامپوزیت به
کامپوزیت

*

در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده
شده است.
دما ( ) ° C

میگردد و حداکثر زمان نگهداری آن در دمای  02درجة سانتیگراد به
مدت  1سال می باشد .تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها در ج شده
است.

بسته بندی
چسب اپوالک  0022در بسته بندیهای  122گرمی و  022گرمی و 022
گرمی عرضه میشود .که بسته به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه
میباشد.

* کامپوزیت مورد استفاده رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه

مدت زمان

چسب اپوالک  0022در قوطیهای کامال آب بندی شده عرضه

میزان جذب آب ( ) %

غوطهوری

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  0022با پوست الزم است محل تماس
با آب فراوان شستشو گردد .در زمان کار با این چسب الزم است از
دستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد .همچنین باید توجه

02

 02ساعت

2.20

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

122

یک ساعت

2.12

جلوگیری شود.

TEL: 051-35424842-35424843

EPOLOCK 2300
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For good temperature and chemical resistance

اپوالک  0011یک چسب دو جزئی ،پخت دمایی با استحکام نسبتا باال و مقاومت شیمیایی و دمایی خوب میباشد .از این چسب میتوان جهت چسباندن انواع فلزات،
الستیک ،سرامیک ،پالستیکهای ترموست استفاده نمود .این چسب در محیطهای با دما و خورندگی نسبتا باال قابل استفاده است.

موارد استفاده

جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود تا سطح
سفید و تمیز فلز نمایان شود .جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی باید به



لوله و اتصاالت کامپوزیتی  GREو  GRPو GRVE

نحوی برداشته شود (طی فرایند سنبادهزنی یا سنگزنی) تا سطحی خشن



ترمیم خطوط لوله فلزی

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



ترمیم خطوط لوله کامپوزیتی

گردد.



چسباندن انواع قطعات در صنایع آب و فاضالب ،پتروشیمی و
نفت و گاز

خصوصیات


چند منظوره



شرینکیج کم



مقاومت شیمیایی مناسب



پخت محیطی



تحمل دمایی تا  011درجة سانتیگراد

درصد اختالط

وزن ( گرم )

2300 / A

011

2300 / B

48

سپس جزء  Aو جزء  Bرا با نسبتهای ارائه شده در جدول باال کامال
مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که میخواهید بهم
بچسبانید اعمال نمایید .بیشترین استحکام برشی در چسب با ضخامت 1.0

مشخصات

الی  0میلیمتر حاصل میشود .تا زمانی که چسب پخت می شود سطوح

رنگ
3

چگالی ( ) Kg/m
*

ژل تایم ( دقیقه )

طول عمر ( سال )

2300 / A

2300 / B

مخلوط دو جزء

تیره

کرم

کرم

0011

0011

0011

-

-

01

0

0

-

* دما  00درجه سانتیگراد

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.

موردنظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.

زمان مورد نیاز برای رسیدن به استحکام نهایی بر حسب دما

زمان

دما ( درجه سانتیگراد )

 7روز

01

 0روز

01

 4روز

00

 0ساعت

71

نیم ساعت

011

EPOLOCK 2300
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component epoxy adhesive

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For good temperature and chemical resistance

اپوالک  0022یک چسب دو جزئی ،پخت دمایی با استحکام نسبتا باال و مقاومت شیمیایی و دمایی خوب میباشد .از این چسب میتوان جهت چسباندن انواع فلزات،
الستیک ،سرامیک ،پالستیکهای ترموست استفاده نمود .این چسب در محیطهای با دما و خورندگی نسبتا باال قابل استفاده است.

خواص چسب پخت شده

شرایط نگهداری

در جدول زیر استحکام برشی ( ) lap shear strength
چسب پخت شده با مواد مختلف ذکر شده است .در کلیه تستها ابعاد
اتصال چسبی  02میلیمتر در  02میلیمتر انتخاب شده است.
جنس

استحکام ( ) MPa

مد شکست

فوالد به فوالد

00

Adhesive
failure

8

Composite
failure

کامپوزیت به
کامپوزیت

*

در جدول زیر جذب آب چسب در دما و مدت زمان مختلف آورده
شده است.
دما ( ) ° C

میگردد و حداکثر زمان نگهداری آن در دمای  02درجة سانتیگراد به
مدت  0سال می باشد .تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها درج شده
است.

بسته بندی
چسب اپوالک  0022در بسته بندیهای  022گرمی و  022گرمی و 022
گرمی عرضه میشود .که بسته به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه
میباشد.

* کامپوزیت مورد استفاده رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه

مدت زمان

چسب اپوالک  0022در قوطیهای کامال آب بندی شده عرضه

میزان جذب آب ( ) %

غوطهوری

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  0022با پوست الزم است محل تماس
با آب فراوان شستشو گردد .در زمان کار با این چسب الزم است از
دستکش پالستیکی و عینک ایمنی استفاده گردد .همچنین باید توجه

02

 02ساعت

2.20

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

022

یک ساعت

2.0

جلوگیری شود.

TEL: 051-35424842-35424843

EPOLOCK 3100
TM

UNDER WATER EPOXY ADHESIVE

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For Marine and offshore application

چسب اپوالک سری  3011جهت استفاده در محیط های رطوبتی و زیر آب طراحی گردیده است .این چسب بگونهای ساخته شده که بتواند در دماهای پایین (تا 2
درجة سانتیگراد) نیز پخت گردیده و به استحکام نهایی خود برسد .از این چسب می توان در چسباندن انواع فلزات ،کامپوزیتهای فایبر گالس و سرامیک ها حتی
در شرایط کامال رطوبتی نیز استفاده کرد .از دیگر کاربردهای این چسب میتوان ترمیم مخازن و لولهها در زمانی که سیال در آنها وجود دارد اشاره کرد .مقاومت
شیمیایی خیلی خوب چسب اپوالک سری  3011در مقابل اسیدها و بازها سبب کاربرد باالی این چسب در اکثر صنایع شیمیایی ،پتروشیمیها ،صنایع نفت و گاز،
نیروگاهها و  ...گردیده است.

نحوه استفاده

موارد استفاده


اتصال انواع فلزات در حالت خیس و رطوبتی و زیر آب



اتصال سرامیکها و کامپوزیتها در محیطهای مرطوب و زیر

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

آب

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



ترمیم و لوله و مخازن فلزی و بتنی

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



ترمیم مخازن و لولههای کامپوزیتی ()GRP-GRVE-GRE

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



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

برداشته شود (طی فرایند سنبادهزنی یا سنگزنی) تا سطحی خشن و تازه

اسیدی

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



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

چسبندگی باال حتی در مواردی که سطح بطور کامل آماده
سازی نگردیده است.

خصوصیات

درصد اختالط

وزن (گرم)

3100 A

011

3100 B

21



مقاوم شیمیایی خیلی خوب



پخت نسبتا سریع در دمای محیط



انقباظ کم

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



تحمل دمایی تا  011درجة سانتیگراد

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

سپس جزء  Aو جزء  Bرا با نسبتهای ارائه شده در جدول باال کامال

 0میلیمتر حاصل میشود .تا زمانی که چسب پخت می شود سطوح موردنظر را
ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.

مشخصات در دمای  52درجة سانتیگراد
مشخصات

3100 A

3100 B

مخلوط دو جزء

زمان مورد نیاز برای رسیدن استحکام نهایی بر حسب دما

رنگ

خاکستری

قهوهای

قهوهای

زمان ( روز )

دما ( درجه سانتیگراد )

چگالی ( )g/cm

0511

0011

0021

8

-2

ژل تایم (دقیقه)

-

-

02-51

2

4

طول عمر

 0سال

 0سال

-

3

54

3

EPOLOCK 3100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

UNDER WATER EPOXY ADHESIVE
For Marine and offshore application

چسب اپوالک سری  0100جهت استفاده در محیط های رطوبتی و زیر آب طراحی گردیده است .این چسب بگونهای ساخته شده که بتواند در دماهای پایین (تا 2
درجة سانتیگراد) نیز پخت گردیده و به استحکام نهایی خود برسد .از این چسب می توان در چسباندن انواع فلزات ،کامپوزیتهای فایبر گالس و سرامیک ها حتی
در شرایط کامال رطوبتی نیز استفاده کرد .از دیگر کاربردهای این چسب میتوان ترمیم مخازن و لولهها در زمانی که سیال در آنها وجود دارد اشاره کرد .مقاومت
شیمیایی خیلی خوب چسب اپوالک سری  0100در مقابل اسیدها و بازها سبب کاربرد باالی این چسب در اکثر صنایع شیمیایی ،پتروشیمیها ،صنایع نفت و گاز،
نیروگاهها و  ...گردیده است.

شرایط نگهداری

مشخصات چسب پخت شده
در جدول زیر استحکام برشی ( )Lap Shear Strengthچسب به

چسب اپوالک  0100در قوطیهای کامال آب بندی شده عرضه میگردد و

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

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

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

میباشد .تاریخ تولید و انقضای چسب بر روی قوطیها درج شده است.

سطوح فلز و کامپوزیت کامال مرطوب بوده است.
استحکام بر حسب

جنس

بسته بندی
مد شکست

MPa
فوالد به فوالد
کامپوزیت به کامپوزیت

15
*

8

Adhesive
Failure
Composite
Failure

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

چسب اپوالک  0100در بسته بندیهای  100گرمی و  500گرمی و  020گرمی
عرضه میشود .که بسته به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه میباشد.

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  0100با پوست الزم است محل تماس با 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

شیشه می باشد

حمل و نقل چسب از نشتی و آلودگی محیط اطراف جلوگیری شود.
در جدول زیر جذب آب چسب پخت شده در دما و زمان مختلف گزارش
گردیده است.
دما

زمان غوطه وری

(درجة سانتیگراد)

(ساعت)

52

52

0.00

52

1

0.1

درصد جذب آب

TEL: 051-35424842-35424843

EPOLOCK 5100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

Two component epoxy primer

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

For joining fiberglass composite to metal and concrete surface

اپوالک  5011یک پرایمر دو جزئی بر پایه اپوکسی ،پخت محیطی با چسبندگی باال میباشد .از این پرایمر میتوان جهت چسباندن کامپوزیت فایبرگالس به سطوح فلزی و
بتنی استفاده نمود .همچنین به عنوان یک پوشش مقاوم به خوردگی قابل استفاده است .این پرایمر جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و  ...میباشد.

موارد استفاده


ترمیم مخازن فلزی



ترمیم خطوط لوله فلزی



پوشش انواع سطوح فلزی



چسباندن انواع قطعات فلزی و بتنی به کامپوزیت فایبرگالس
در صنایع آب و فاضالب ،پتروشیمی و نفت و گاز

5100 / A

011

5100 / B

35

سپس جزء  Aو جزء  Bرا با نسبتهای ارائه شده در جدول باال کامال
مخلوط نمایید و فیلم نازکی از آن بر روی هر دو سطحی که میخواهید بهم
بچسبانید اعمال نمایید .بیشترین چسبندگی با ضخامت  1.5الی  0میلیمتر

خصوصیات

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



قابل استفاده در محیطهای خورنده



مقاومت دمایی متوسط



شرینکیج کم



مقاومت شیمیایی مناسب



پخت محیطی

بدون حرکت نگاه دارید.

نحوه اعمال پرایمر بر روی سطح
این پرایمر را میتوان به یکی از روشهای جدول زیر اعمال نمود.

مشخصات
سفید

رنگ
3

چگالی ( ) Kg/m
*

طول عمر ( سال )

درصد رقیق کننده*

سایز نازل() mm

چتکه

1

-

غلتک

1

-

5 - 05

 0.1الی 2.2

روش اعمال
5100 / A

ژل تایم ( دقیقه )

درصد اختالط

وزن ( گرم )

5100 / B

مخلوط دو جزء

زرد

زرد رنگ

0011

0011

0011

اسپری گان

-

-

31

ایرلس

2

2

-

اسپری

1-5

فشار()bar

 1.100الی 1.120

 2الی 1
 011الی 211

* دما  25درجه سانتیگراد

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

نحوه استفاده

سایر رقیق کننده چسبندگی کاهش و پخت پرایمرافزایش مییابد.

میزان چسبندگی بدست آمده از پرایمر و دوام آن در طول عمر کاری به

خواص پرایمر پخت شده
در جدول زیر استحکام چسبندگی ( )Bonding strengthبر

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

اساس نتایج تست  Pull offبا مواد مختلف ذکر شده است.

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

جنس

استحکام ( ) MPa

فوالد

02

کامپوزیت

01

بتن

01

چربی نمایید .جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود تا
سطح سفید و تمیز فلز نمایان شود .جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی
باید به نحوی برداشته شود (طی فرایند سنبادهزنی ،سنگزنی و سند
بالست) تا سطحی خشن و تازه ایجاد گردد .همچنین سطوح رنگ شده
نیز باید کامال عاری از رنگ گردد.

* کامپوزیت مورد استفاده رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه

EPOLOCK 5100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

Two component epoxy primer
For joining fiberglass composite to metal and concrete surface

اپوالک  0055یک پرایمر دو جزئی بر پایه اپوکسی ،پخت محیطی با چسبندگی باال میباشد .از این پرایمر می توان جهت چسباندن کامپوزیت فایبرگالس به سطوح فلزی و
بتنی استفاده نمود .همچنین به عنوان یک پوشش مقاوم به خوردگی قابل استفاده است .این پرایمر جهت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و  ...میباشد.

شرایط نگهداری
چسب اپوالک  0055در قوطیهای کامال آب بندی شده عرضه
میگردد و حداکثر زمان نگهداری آن در دمای  50درجة سانتیگراد به
مدت  0سال می باشد .تاریخ تولید و انقضای چسب بر روی قوطی ها درج
شده است.

بسته بندی
چسب اپوالک  0055در بسته بندیهای  05کیلوگرمی و  55کیلوگرمی
عرضه میشود .که بسته به سفارش سایر بسته بندی نیز قابل عرضه
میباشد.

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  0055با پوست الزم است محل تماس
با 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.

TEL: 051-35424842-35424843

EPOLOCK 6100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

)(Super Metal

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

Two component epoxy adhesive
For repairing and rebuilding machinery and equipment

اپوالک  6100یک چسب دو جزئی ،جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشینآالت و تجهیزات میباشد .این چسب مشابه چسب  Belzona 1111است که بر پایه رزینهای اپوکسی
با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار ساخته شده است ،بطوریکه پس از پخت کامل چسب ،براحتی قابل ماشینکاری میباشد .همچنین میتوان بعنوان یک
چسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی( جهت ایجاد شیم تحمل بار ) و یا ترمیم آنها ،استفاده نمود.

موارد استفاده

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



ترمیم شفتها و جک هیدرولیک



ترمیم لولههای جداری



ترمیم پوسته تجهیزات صنعتی و نشیمنگاهها و جا خارها



ترمیم لوله و مخازن فلزی



ترمیم پوسته و قطعات موتور



ترمیم سطح فلنج های فلزی

درصد اختالط وزنی

چسب مورد نیاز است از جدول باال استفاده کنید ) و بر روی هر دو سطحی
که میخواهید بهم بچسبانید ،اعمال نمایید .تا زمانی که چسب پخت میشود
سطوح مورد نظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.



مقاومت به سایش عالی



مقاومت دمایی و شیمیایی مناسب



عایق الکتریسیته



استحکام باال

زمان مورد نیاز برای رسیدن به خواص نهایی بر حسب دما

6100 / A

6100 / B

مخلوط دو جزء

رنگ

مشکی

کرمی

خاکستری

چگالی ( ) Kg/m3

2776

1797

2503

-

-

15

3

3

-

طول عمر ( سال )

استحکام

قرار گرفتن

مکانیکی نهایی

در سیال

5

 4ساعت

 10ساعت

 4روز

 5روز

10

 3ساعت

 6ساعت

 2روز

 4روز

20

 2ساعت

 4ساعت

 1روز

 2روز

 3ساعت

 16ساعت

 1روز

دما () ® C

مشخصات

ژل تایم ( دقیقه )

 1قسمت جزء B
سپس هر دو جزء را کامال با هم مخلوط نمایید( در صورتی که مقادیر کمتری

خصوصیات

*

 4قسمت جزء A

* دما  25درجه سانتیگراد

نحوه استفاده
میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری
به میزان آماده سازی سطوح مورد نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.
قبل از مخلوط کردن چسب ،سطوح موردنظر را تمیز و عاری از گرد و غبار
و چربی نمایید .جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود
تا سطح سفید و تمیز فلز نمایان گردد .جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی
باید به نحوی برداشته شود (طی فرایند سنبادهزنی،سنگزنی و یا سند-

30

پخت
اولیه

1.5
ساعت

ماشینکاری

*مقادیر ارائه شده در جدول فوق برای چسب اعمال شده با ضخامت  6میلیمتر میباشد .در
ضخامتهای بیشتر چسب مقادیر فوق کاهش یافته و برای ضخامتهای کمتر افزایش می یابد.

خواص چسب پخت شده
در جدول زیر استحکام برشی (  ) lap shear strengthچسب پخت
شده با مواد مختلف ذکر شده است .کلیه تستها بر طبق استاندارد
 ASTM D 1002گرفته شده است.
جنس

استحکام ( ) MPa

فوالد به فوالد

19

فوالد ضد زنگ

20

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

EPOLOCK 6100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

)(Super Metal

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

Two component epoxy adhesive
For repairing and rebuilding machinery and equipment

اپوالک  6100یک چسب دو جزئی ،جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشینآالت و تجهیزات میباشد .این چسب مشابه چسب  Belzona 1111است که بر پایه رزینهای اپوکسی
با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار ساخته شده است ،بطوریکه پس از پخت کامل چسب ،براحتی قابل ماشینکاری میباشد .همچنین میتوان بعنوان یک
چسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی( جهت ایجاد شیم تحمل بار ) و یا ترمیم آنها ،استفاده نمود.

چسبندگی Pull Off
در جدول زیر نتایج تست  Pull Offبر طبق استانداردASTM D 4541

بیان شده است.

شرایط نگهداری
چسب اپوالک  6100در قوطیهای کامال آب بندی شده عرضه میگردد

جنس

استحکام ( ) MPa

فوالد

19.6

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

مقاومت شیمیایی

و حداکثر زمان نگهداری آن در دمای  25درجة سانتیگراد به مدت  2سال
می باشد .تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها درج شده است .چسب
اپوالک  6100در بسته بندیهای  500گرمی عرضه میشود.

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  6100با پوست الزم است محل تماس با

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

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

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

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

هیدروکربنی ،سوختهای فسیلی و انواع روغنها مقاوم است.

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

سختی
بر طبق استاندارد  ASTM D 2240سختی بدست آمده  88شور D
میباشد.
مقاومت دمایی چسب)Heat distortion temperature (HDT

این آزمون بر اساس استاندارد  ASTM D 648انجام شده است
دمای پخت ( ) ® C

) HDT (® C

100

98

.

TEL: 051-35424842-35424843

EPOLOCK 6100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

)(Super Metal

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

Two component epoxy adhesive
For repairing and rebuilding machinery and equipment

اپوالک  6100یک چسب دو جزئی ،جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشینآالت و تجهیزات میباشد .این چسب مشابه چسب  Belzona 1111است که بر پایه رزینهای اپوکسی
با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار ساخته شده است ،بطوریکه پس از پخت کامل چسب ،براحتی قابل ماشینکاری میباشد .همچنین میتوان بعنوان یک
چسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی( جهت ایجاد شیم تحمل بار ) و یا ترمیم آنها ،استفاده نمود.

موارد استفاده

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



ترمیم شفتها و جک هیدرولیک



ترمیم لولههای جداری



ترمیم پوسته تجهیزات صنعتی و نشیمنگاهها و جا خارها



ترمیم لوله و مخازن فلزی



ترمیم پوسته و قطعات موتور



ترمیم سطح فلنج های فلزی

درصد اختالط وزنی

چسب مورد نیاز است از جدول باال استفاده کنید ) و بر روی هر دو سطحی
که میخواهید بهم بچسبانید ،اعمال نمایید .تا زمانی که چسب پخت میشود
سطوح مورد نظر را ثابت و بدون حرکت نگاه دارید.



مقاومت به سایش عالی



مقاومت دمایی و شیمیایی مناسب



عایق الکتریسیته



استحکام باال

زمان مورد نیاز برای رسیدن به خواص نهایی بر حسب دما

6100 / A

6100 / B

مخلوط دو جزء

رنگ

مشکی

نقره ای

مشکی

چگالی ( ) Kg/m3

2885

1799

2621

-

-

20

3

3

-

طول عمر ( سال )

استحکام

قرار گرفتن

مکانیکی نهایی

در سیال

5

 4ساعت

 10ساعت

 4روز

 5روز

10

 3ساعت

 6ساعت

 2روز

 4روز

20

 2ساعت

 4ساعت

 1روز

 2روز

 3ساعت

 16ساعت

 1روز

دما () ® C

مشخصات

ژل تایم ( دقیقه )

 1قسمت جزء B
سپس هر دو جزء را کامال با هم مخلوط نمایید( در صورتی که مقادیر کمتری

خصوصیات

*

 5قسمت جزء A

*  150گرم در دما  25درجه سانتیگراد

نحوه استفاده
میزان استحکام بدست آمده از چسب و دوام آن در طول عمر کاری
به میزان آماده سازی سطوح مورد نظر قبل از اعمال چسب بستگی دارد.
قبل از مخلوط کردن چسب ،سطوح موردنظر را تمیز و عاری از گرد و غبار
و چربی نمایید .جهت سطوح فلزی باید سطح اکسید شده برداشته شود
تا سطح سفید و تمیز فلز نمایان گردد .جهت سایر مواد نیز سطح قدیمی
باید به نحوی برداشته شود (طی فرایند سنبادهزنی،سنگزنی و یا سند-

30

پخت
اولیه

1.5
ساعت

ماشینکاری

*مقادیر ارائه شده در جدول فوق برای چسب اعمال شده با ضخامت  6میلیمتر میباشد .در
ضخامتهای بیشتر چسب مقادیر فوق کاهش یافته و برای ضخامتهای کمتر افزایش می یابد.

خواص چسب پخت شده
در جدول زیر استحکام برشی (  ) lap shear strengthچسب پخت
شده با مواد مختلف ذکر شده است .کلیه تستها بر طبق استاندارد
 ASTM D 1002گرفته شده است.
جنس

استحکام ( ) MPa

فوالد به فوالد

19

فوالد ضد زنگ

20

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

EPOLOCK 6100
TM

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

)(Super Metal

شرکت پیشرو سازه پیوند بارثاوا

Two component epoxy adhesive
For repairing and rebuilding machinery and equipment

اپوالک  6100یک چسب دو جزئی ،جهت تعمیرات و نوسازی انواع ماشینآالت و تجهیزات میباشد .این چسب مشابه چسب  Belzona 1111است که بر پایه رزینهای اپوکسی
با وزن مولکولی زیاد و تقویت شده با فوالد سیلیکوندار ساخته شده است ،بطوریکه پس از پخت کامل چسب ،براحتی قابل ماشینکاری میباشد .همچنین میتوان بعنوان یک
چسب استحکام باالی ساختاری جهت چسباندن انواع قطعات فلزی( جهت ایجاد شیم تحمل بار ) و یا ترمیم آنها ،استفاده نمود.

چسبندگی Pull Off
در جدول زیر نتایج تست  Pull Offبر طبق استانداردASTM D 4541

بیان شده است.

شرایط نگهداری
چسب اپوالک  6100در قوطیهای کامال آب بندی شده عرضه میگردد

جنس

استحکام ( ) MPa

فوالد

19.6

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

مقاومت شیمیایی

و حداکثر زمان نگهداری آن در دمای  25درجة سانتیگراد به مدت  2سال
می باشد .تاریخ انقضای چسب بر روی قوطی ها درج شده است .چسب
اپوالک  6100در بسته بندیهای  500گرمی عرضه میشود.

موارد احتیاط و ایمنی
در صورت تماس هر جزء اپوالک  6100با پوست الزم است محل تماس با

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

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

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

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

هیدروکربنی ،سوختهای فسیلی و انواع روغنها مقاوم است.

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

سختی
بر طبق استاندارد  ASTM D 2240سختی بدست آمده  88شور D
میباشد.
مقاومت دمایی چسب)Heat distortion temperature (HDT

این آزمون بر اساس استاندارد  ASTM D 648انجام شده است

.

دمای پخت ( ) ® C

) HDT (® C

100

98

EPOLOCK 6200
TM

)(Super Metal

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺳﺎزه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎرﺛﺎوا

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

اﭘﻮﻻك  6200ﯾﮏ ﭼﺴﺐ دو ﺟﺰﺋﯽ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﻮﺳﺎزي اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺴﺐ  Belzona 1211اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦﻫﺎي
اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ زﯾﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻮﻻد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮندار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزي ،ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﻼﺳﺖ( ﺗﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﺧﺸﻦ و ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﻮح رﻧﮓ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎري از رﻧﮓ ﮔﺮدد.



ﻧﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن



ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻔﺖﻫﺎ و ﺟﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ



ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ



ﺗﺮﻣﯿﻢ داﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﻠﺰي



اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ



ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﮐﯿﺴﯿﻨﮓ ﺗﺠﻬﯿﺰات

درﺻﺪ اﺧﺘﻼط وزﻧﯽ
 2ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰء A
 1ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰء B

درﺻﺪ اﺧﺘﻼط ﺣﺠﻤﯽ
 1ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰء A
 1ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰء B

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو ﺟﺰء را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮي



ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﻋﺎﻟﯽ



ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻣﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ



ﻋﺎﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ



اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ

ﭼﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ از ﺟﺪول ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ( و ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﺳﻄﺤﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻬﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺴﺐ ﭘﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت

زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻣﺎ

رﻧﮓ
ﭼﮕﺎﻟﯽ ) ( Kg/m3
ژل ﺗﺎﯾﻢ ) دﻗﯿﻘﻪ (

*

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ) ﺳﺎل (

6100 / A

6100 / B

ﻣﺨﻠﻮط دو ﺟﺰء

ﻣﺸﮑﯽ

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي

ﻣﺸﮑﯽ

2900

1520

2537

-

-

3

2

2

-

* دﻣﺎ  25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﺴﺐ و دوام آن در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﺎري
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﭼﺴﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
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 ﺳﻄﺢ ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﻓﻠﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد .ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد )ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻨﺒﺎدهزﻧﯽ،ﺳﻨﮓزﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﺪ-

دﻣﺎ )( ® C
5

15

30

ﭘﺨﺖ
اوﻟﯿﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎري

 5دﻗﯿﻘﻪ

 1ﺳﺎﻋﺖ

 3دﻗﯿﻘﻪ

 30دﻗﯿﻘﻪ

 4دﻗﯿﻘﻪ

 30دﻗﯿﻘﻪ

اﺳﺘﺤﮑﺎم

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

در ﺳﯿﺎل

 2ﺳﺎﻋﺖ

 2ﺳﺎﻋﺖ

 2ﺳﺎﻋﺖ

 2ﺳﺎﻋﺖ

 1ﺳﺎﻋﺖ

 1ﺳﺎﻋﺖ

ﺧﻮاص ﭼﺴﺐ ﭘﺨﺖ ﺷﺪه
در ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ )  ( lap shear strengthﭼﺴﺐ ﭘﺨﺖ

ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ASTM D 1002ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺲ

ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻓﻮﻻد

ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ

اﺳﺘﺤﮑﺎم ) ( MPa
16

17

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

EPOLOCK 6200
TM

)(Super Metal

PISHRO SAZEH PEYVAND BARSAVA

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺳﺎزه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎرﺛﺎوا

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

اﭘﻮﻻك  6200ﯾﮏ ﭼﺴﺐ دو ﺟﺰﺋﯽ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﻮﺳﺎزي اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺴﺐ  Belzona 1211اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦﻫﺎي
اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ زﯾﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻮﻻد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮندار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزي ،ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ Pull Off

در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ  Pull Offﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردASTM D 4541

ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
ﭼﺴﺐ اﭘﻮﻻك  6300در ﻗﻮﻃﯽﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ آب ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد

ﺟﻨﺲ
ﻓﻮﻻد

اﺳﺘﺤﮑﺎم ) ( MPa
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* ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﭼﺴﺐ ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ و ﭼﺮﺑﯽ زداﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﭼﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﻧﻮاع

روﻏﻦﻫﺎ دارد.

و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آن در دﻣﺎي  25درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل

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

اﭘﻮﻻك  6300در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻫﺎي  500ﮔﺮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط و اﯾﻤﻨﯽ
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻫﺮ ﺟﺰء اﭘﻮﻻك  6100ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ

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

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

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

ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM D 2240ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  82ﺷﻮر D

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻣﺎﯾﯽ ﭼﺴﺐ)Heat distortion temperature (HDT

اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM D 648اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻣﺎي ﭘﺨﺖ ) ( ® C
.

 7روز دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ

) HDT (® C
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