
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
چسب های بتـن

ــه  ــر پای ــرد و بولــت ب ــری کاشــت میلگ چســب خمیـ

اپوکــی اصــالح شــده

Strubond EP500

خالصه ای از محصول

شده  اصالح  اپوکیس  پایه  بر  میلگرد  کاشت  چسب  یک   EP500 اباند  اس�ت

 و مقاومت شیمیایـی باال و زمان کارپذیری 
گ

می باشد که با قدرت چسبند�

طوالنـی جهت کاشت انواع میلگرد، بولت و فلز در بتـن، سنگ، آجر و ... 

بکار می رود.

موارد كاربرد 

- کاشت انواع میلگرد و بولت و سایر قطعات فلزی در بتـن، سنگ، آجر و 

سایر مصالح ساختمانـی

- جهت چسباندن انواع مصالح ساختمانـی به یکدیگر

 و مزایا
گ

ویژ�

 باال به انواع مصالح ساختمانـی مانند میلگرد، بتـن، سنگ و ...
گ

- چسبند�

- دارای مقاومت مکانـییک باال

- دارای مقاومت شیمیایـی باال

- فاقد حالل

- استفاده آسان
گ

- عدم انقباض و ترک خورد�

استاندارد ها 

 ASTM C881/C881M  استاندارد الزامات  با  مطابق   EP500 اباند  اس�ت

می باشد.

اطالعات محصول

شکل ظاهری

جز A: مایع بـی رنگ تا کمی زرد

جز B: مایع بـی رنگ تا کمی زرد

جز C: پودر طویس رنگ یا قرمز روشن

ی رنگ یا قرمز مخلوط: خم�ی خاکس�ت

1 در 20 درجه سانتـیگراددانسیته مخلوط /5 ±0 /0 2  gr/cm3

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور مستقیم 
آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 5 تا 35 درجه 

سانتـیگراد نگهداری گردد

بسته بندی مجموع 2/250 و 4/5 کیلوگرمبسته بندی

اطالعات عملکرد فنـی

)Pot Life( Co 25 30زمان کاربری در

)MPa( )Pull off( به بتـن 
گ

مقاومت چسبند�
بـیش�ت از 3/5 
 بتـن(

گ
)گسیختیک

 ASTM( حداقل مقاومت فشاری 1، 7 و 14 روزه
)MPa( )C109

85 ،75 ،60

 )ASTM C348( حداقل مقاومت خمیسش 14 روزه
)MPa(

30

 )ASTM C638( حداقل مقاومت کشیسش 14 روزه
)MPa(

15

زمان رسیدن به مقاومت کامل در دمای 25 درجه 
سانتـیگراد )روز(

7

ان و نحوه مرصف ز م�ی

ن می گردد: میـزان مرصف: مطابق با جدول ذیل تعیـ�ی

M8M10M12M14اندازه میلگرد یا بولت

)mm( 10141618قطر سوراخ کاری

)mm( 100110130150عمق کاشت

تعداد کاشت به ازای هر کیلوگرم 
100483020چسب

M16M18M20M22اندازه میلگرد یا بولت

)mm( 20222426قطر سوراخ کاری

)mm( 170190210240عمق کاشت

تعداد کاشت به ازای هر کیلوگرم 
151186چسب

M25M28M32اندازه میلگرد یا بولت
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)mm( 303438قطر سوراخ کاری

)mm( 280320350عمق کاشت

42.52تعداد کاشت به ازای هر کیلوگرم چسب

آماده سازی سوراخ تزریق چسب: 

مرطوب  صورت  در  و  پذیرد  انجام  مناسب  ات  ن تجه�ی با  بتـن  سوراخکاری 

بودن باید سوراخ کامال خشک گردد و بعد از آن داخل سوراخ با دستگاه 

ن و سپس جداره سوراخ با برس سیمی که قطر آن از قطر  پمپ باد کامال تم�ی

ن کاری گردد و قسمت های سست جدا شده و  سوراخ بـیش�ت است کامال تم�ی

ن گردد.  دوبار توسط پمپ باد کامال داخل سوراخ باد گرفته و تم�ی

نحوه اختالط: جزء B را به جزء A اضافه کنـید و با یک مخلوط کن مناسب با 

دور کند کم�ت از 350 دور در دقیقه )دریل و پره( به مدت یک دقیقه مخلوط 

ن همزدن و در مدت زمان 3 دقیقه به  کنـید و سپس جز C پودری را در ح�ی

مخلوط جزء A و B اضافه کنـید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت 

مخلوط چسب  گردد.  خارج  مخلوط  اضافه  هوای  تا  دهید  اجازه  کوتاهی 

اپوکیس آماده اجراست. مخلوط آماده در کم�ت از 30 دقیقه مرف گردد.

نحوه اجرا: خم�ی آماده چسب کاشت آرماتور Strubond EP500 به وسیله 

دستگاه تزریق مناسب در سوراخ به اندازه دو سوم طول سوراخ پر گردد و 

میلگرد و یا بولت با فشار و به صورت چرخیسش در سوراخ قرار داده شود تا 

ون بزند.  چسب از لبه های سوراخ به بـ�ی

 EPO ن اکل�ی ات را با حالل اپوکیس اس�ت ن کاری: بالفاصله بعد از اجرا، تجه�ی ز تم�ی

ن و شستشو دهید. تم�ی

محدودیت ها

- دمای هوا در زمان اجرا بیـن 10 تا 35 درجه باشد. 

دمای  باشد.  سانتـیگراد  درجه   25 حدود  باید  شده  آماده  مخلوط  دمای   -

ن می آورد.
بـیش�ت زمان کارپذیری چسب را به شدت پایـ�ی

- چسب سفت شده رقیق نگردد

- نسب اختالط باید مطابق با وزن بسته بندی  ها باشد

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

اباند EP500 در محیط زیست ریخته نشود و هر  به�ت است محصول اس�ت

گونه شستشوی ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال 

پـیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمی باشد ویل 

این محصول  ایجاد حساسیت کند.  با پوست و چشم می تواند  در تماس 

آتشگیـر می باشد. برای مرف به�ت است که از عینک، ماسک و دستکش 

ایمنـی  مشخصات  برگه  به  بـیش�ت  اطالعات  برای  گردد.  استفاده  مناسب 

محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد.  
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