
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
کفپوش های صنعتـی و ساختمانـی

سیســتم کفپــوش اپوکــی اصــالح شــده بــدون حــالل 

بــا دوام بــاال

Strufloor EPO1205

خالصه ای از محصول

افلور EPO1205 یک سیستم کفپوش اپوکیس بـیس فنل و هاردنر پیل  اس�ت

آمینـی اصالح شده و بدون حالل با عملکرد باال می باشد که یک سطح کامال 

ها  و حالل  مواد هیدروکربنـی  روغن،  برابر  در  مقاوم  و  یکپارچه، سخت 

ایجاد می کند. این محصول شامل 3 بخش ذیل می باشد: 

Strufloor EPO1205-Prim :1 پرایمر سطح زیر کار-

Strufloor EPO1205-Mid :2 الیه میانه-

Strufloor EPO1205-Top :3 الیه رویه محافظ-

موارد كاربرد 

– انواع پارکینگ های عمومی

آزمایشگاه ها،  و  بـیمارستان ها  مانند  درمانـی  و  بهداشتـی  مراکز  انواع   –

درمانگاه ها

– کفسازی انبارها و انواع سالن های تولیدات صنعتـی

ی ی و دارو�ی – پوشش کف صنایع تولید مواد غذا�ی

– کفپوش گاراژهای تعم�یات و تولید ماشیـن و سالن رنگ خودروسازی  ها

 و مزایا
گ

ویژ�

 باال به انواع مصالح ساختمانـی شامل بتـن، سنگ، موزائیک، 
گ

- چسبند�

چوب و ...

- خودتراز با روانـی باال

- دارای مقاومت باالی مکانـییک و سایشـی

روغن،  شامل  شیمیایـی  مواد  و  هیدروکربن ها  برابر  در  باال  مقاومت   -

اسیدهای ضعیف، آب دریا و ...

- بدون درز، قابل شستشو وآب بند

یال  - آنتـی باک�ت

پرتقایل،  پوست  مانند  مختلف  روش های  به  اجرا  قابل  و  آسان  اجرای   -

سیلیس پاش و ...

- فاقد یون کلر

استاندارد ها 

افلور EPO1205 با الزامات استاندارد  EN 1504 مطابقت دارد. اس�ت

اطالعات محصول

شکل ظاهری
نگ تا کمی زرد جزء A: مایع بـ�ی

نگ تا کمی زرد جزء B: مایع بـ�ی

0 در Co 20جرم حجمي /9 ±0 /0 5  gr/cm3 :ترکیب 2 جزء

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

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

در بسته بندی مجموع 20 کیلوگرمبسته بندی

 :Strufloor EPO1205-Mid بخش میانه

شکل ظاهری

نگ تا کمی زرد جزء A: مایع بـ�ی

نگ تا کمی زرد جزء B: مایع بـ�ی

جزء C: پودر طویس یا سفید رنگ

1 در Co 20جرم حجمي /6 ±0 /0 5  gr/cm3 :ترکیب 3 جزء

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

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

در بسته بندی مجموع 30 کیلوگرمبسته بندی

 :Strufloor EPO1205-Top بخش رویه

شکل ظاهری

نگ تا کمی زرد جزء A: مایع بـ�ی

ی جزء B: رنگ دلخواه مش�ت

ی مخلوط: مایع به رنگ دلخواه مش�ت

1 در Co 20جرم حجمي  /4 ±0 /0 5  gr/cm3 :ترکیب 2 جزء

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری
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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

در بسته بندی مجموع 25 کیلوگرمبسته بندی

اطالعات عملکرد فنـی

)cm(  )ASTM C827( بـیش�ت از 25روانـی مخلوط

)Pot Life( Co 25 45زمان کاربری در

)cm( 1/5 تا 3ضخامت قابل اجرا

)MPa( )Pull off( به بتـن 
گ

مقاومت چسبند�
بـیش�ت از 3/5 

 بتـن(
گ

)گسیختیک

حداقل مقاومت فشاری 1، 7 و 14 روزه 

)MPa( )ASTM C109(
80 ،60 ،45

حداقل مقاومت خمیسش 14 روزه 

)MPa( )ASTM C348(
20

حداقل مقاومت کشیسش 14 روزه 

)MPa( )ASTM C638(
12

زمان قابل لمس شدن در دمای 25 درجه 
سانتـیگراد )ساعت(

8 تا 12 

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

14

ان و نحوه مرف ن م�ی

 :Strufloor EPO1205-Prim بخش پرایمر

میـزان مرصف بخش پرایمر Prim: بسته به تخلل سطح زیر کار و زبری و 

جذب آب آن مرف پرایمر اپوکیس بیـن 150 تا 250 گرم در هر م�ت مربع 

از سطح می باشد. 

:Prim روش مرصف بخش پرایمر

 ها، 
گ

- آماده سازی سطح زیر کار بخش پرایمر Prim: باید سطح از کلیه آلود�

یا  سیلیکونـی  آب گریزکننده های  و  کیورینگ  مواد  رنگ،  چربـی،  روغن، 

سیالن و سایر عوامیل پاک گردد. سطوح اجرایـی پرایمر اپوکیس باید کامال 

خشک و فاقد رطوبت )رطوبت بس�ت کم�ت از 4%( باشد. عمر بتـن بس�ت هم 

حداقل 28 روز باشد. 

اختالط بخش پرایمر Prim: 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 3 

دقیقه مخلوط کنـید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه 

آماده  اپوکیس  پرایمر  مخلوط  گردد.  خارج  مخلوط  اضافه  هوای  تا  دهید 

اجراست. مخلوط آماده بالفاصله در کم�ت از 15 دقیقه مرف گردد. 

نحوه اعمال روی سطح بخش پرایمر Prim: پرایمر اپوکیس به وسیله رول 

مخصوص اجرا می گردد.  

با حالل  را  ات  ن اجرا، تجه�ی از  بعد  بالفاصله   :Prim پرایمر کاری بخش  ز تم�ی

ن و شستشو دهید.   ن EPO تم�ی اکل�ی اپوکیس اس�ت

 :Strufloor EPO1205-Mid بخش پرایمر

میـزان مرصف بخش میانـی Mid: بسته به ضخامت اجرای الیه میانـی که 

معموال بیـن 1 تا 2/5 میلیم�ت می باشد میـزان مرف بیـن 1/6 تا 4 کیلوگرم در 

هر م�ت مربع سطح کفسازی از الیه میانه کفپوش اپوکیس استفاده می گردد.  

:Mid روش مرصف بخش الیه میانـی

- آماده سازی سطح زیر کار بخش میانـی Mid: قبل از این الیه باید پرایمر 

اپوکیس استفاده گردد و پس از خشک شدن پرایمر الیه میانه کفپوش اپوکیس 

روی آن اجرا گردد.  

اختالط بخش میانـی Mid: 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 

در حال  و  آرامی  به  را   C پودری  آن جزء  از  بعد  و  کرده  مخلوط  دقیقه   1

اختالط به آن اضافه و حدود 3 دقیقه کامال مخلوط کنـید و پس از رسیدن 

به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج 

گردد. مخلوط الیه میانـی کفپوش اپوکیس آماده می باشد و باید در کم�ت از 

45 دقیقه اجرا گردد. 

نواری  به صورت  میانـی  میانـی Mid: الیه  اعمال روی سطح بخش  نحوه 

روی کف ریخته شده و با ماله دندانه دار که بسته به ضخامت مورد نـیاز 

انتخاب می شود روی سطح کامال به صورت یکنواخت پخش می گردد و پس 

از حدود 10 دقیقه به وسیله غلطک مخصوص هواگیـری کفپوش اپوکیس 

سطح الیه میانه هواگیـری می گردد. 

با حالل  را  ات  ن تجه�ی اجرا،  از  بعد  بالفاصله   :Mid میانـی  بخش  کاری  ز تم�ی

ن و شستشو دهید.   ن EPO تم�ی اکل�ی اپوکیس اس�ت

 :Top-Strufloor EPO1205 بخش الیه رویه

میـزان مرصف بخش رویه Top: بسته به ضخامت اجرای الیه رویه که معموال 

بیـن 0/5 تا 1 میلیم�ت می باشد میـزان مرف بیـن 0/7 تا 1/4 کیلوگرم در هر 

م�ت مربع سطح کفسازی از الیه رویه کفپوش اپوکیس استفاده می گردد.  

:Top روش مرصف بخش الیه رویه

الیه  باید  الیه  این  از  قبل   :Top رویه  بخش  کار  زیر  سازی سطح  آماده   -

میانه کفپوش اپوکیس استفاده گردد و پس از خشک شدن الیه میانه، الیه 

رویه کفپوش اپوکیس روی آن اجرا گردد.  

اختالط بخش رویه Top: 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 3 
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دقیقه مخلوط کنـید و پس از رسیدن به مخلوط همگن مدت کوتاهی اجازه 

دهید تا هوای اضافه مخلوط خارج گردد. مخلوط الیه رویه کفپوش اپوکیس 

آماده می باشد و باید در 45 دقیقه اجرا گردد. 

نحوه اعمال روی سطح بخش رویه Top: الیه رویه به صورت نواری روی 

به  بسته  که  مخصوص  غلطک  یا  دار  دندانه  ماله  با  و  شده  ریخته  کف 

ضخامت مورد نـیاز انتخاب می شود روی سطح کامال به صورت یکنواخت 

مخصوص  غلطک  وسیله  به  دقیقه   10 حدود  از  پس  و  می گردد  پخش 

هواگیـری کفپوش اپوکیس سطح الیه رویه هواگیـری می گردد. 

حالل  با  را  ات  ن تجه�ی اجرا،  از  بعد  بالفاصله   :Top رویه  بخش  کاری  ز تم�ی

ن و شستشو دهید.  ن EPO تم�ی اکل�ی اپوکیس اس�ت

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

افلور CT در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه  به�ت است محصول اس�ت

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

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

علت قلیایـی بودن 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 

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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