
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
چسب های بتـن

چســب بتـــن داخــیل اســتحکامی و اصــالح کننــده 

ــالت ــن و م ــی بتـ چسبندگـ

Strubond Strong7

خالصه ای از محصول

اباند Strong7 یک چسب بتـن بر پایه پیل  وینـیل استات اصالح شده و  اس�ت

سازگار با مخلوط سیمانـی می باشد که به عنوان اصالح کننده مخلوط های 

 و استحکام به کار می رود. این چسب در 
گ

سیمانـی جهت افزایش چسبند�

تماس دائم با آب یا رطوبت مرف نگردد.

موارد كاربرد 

 و استحکام مالت های کاشـی کاری، سنگ کاری و چسب 
گ

- تقویت چسبند�

کاشـی

- ترمیم بتـن

 و مزایا
گ

ویژ�

 و استحکام مالت های سیمانـی 
گ

- بهبود چسبند�

- سازگاری خوب با سیمان و حفظ عملکرد در محیط قلیایـی بتـن و مالت 

سیمانـی

- راحتـی استفاده

- فاقد یون کلر

استاندارد ها 

 ASTM و ASTM C1042  مطابق با الزامات استاندارد STRONG7 اباند اس�ت

C1059  می باشد.

اطالعات محصول

ی رنگشکل ظاهری مایع غلیظ ش�ی

1 در 20 درجه سانتـیگراددانسیته /6 ±0 /1  gr/cm3

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

دمای سطح 
اجرایـی

5 تا 40 درجه سانتـیگراد

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

سطل های 1، 4 و 10 کیلوگرمیبسته بندی

ان و نحوه مرصف ز م�ی

چربـی،  روغن،   ها، 
گ

آلود� کلیه  از  سطح  باید  کار:  زیر  سطح  سازی  آماده 

از  که  عوامیل  سایر  و  قدیمی  سطحی  آب بند های  کیورینگ،  مواد  رنگ، 

اباند Strong7 جلوگیـری می کنند پاک گردد.   چسب بتـن اس�ت
گ

چسبند�

Stru-  بتـن های ضعیف و آسیب دیده باید با ترمیم کننده مناسب که مانند

ن برای ترمیم و ترک های با عرض  top RM450 ترمیم و اصالح گردد. همچنـ�ی

بزرگ�ت از 1 میلیم�ت ابتدا باید کامال به شکل V باز گردد. 

آب  با   2 به   1 نسبت  به  را  چسب  می توان  چسبنده:  مالت  ساخت  نحوه 

تا روانـی الزمه  با این مخلوط، مالت مورد نظر را ساخت  مخلوط کرده و 

ن می توان حدود 5 تا 15 درصد وزن سیمان مالت به  حاصل گردد. همچنـ�ی

مالت، چسب اضافه کرد. 

نحوه استفاده به عنوان پرایمر: چسب با نسبت 1 به 3 با آب مخلوط و به 

عنوان پرایمر مرف گردد. 

ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته  کاری:  ز تم�ی

شود.

محدودیت ها

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

 دو الیه استفاده نگردد. 
گ

- به�ت است چسب Strong7 برای چسبند�

ایط از  - این چسب در تماس دائم با رطوبت استفاده نگردد و در این رسش

اباند Acro7 استفاده شود.  چسب اس�ت

- از یخ زدن محصول جلوگیـری گردد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

اباند Strong7 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 

در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت 

است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات 

بـیش�ت به برگه مشخصات ایمنـی 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 
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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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