AFRA-BOND P-2200
چسب بتن اتصال بتن و آب بندی

شرح محصول :

 AFRA-BOND P-2200به عنوان يک افزودنی بر پايه ﻻتکس طراحی شده
است .که همراه سيمان پرتلند و ماسه تشکيل مﻼت پر مقاومتی را برای نصب
سراميک روی ديوار و کف  ،سنگ مرمر  ،موزاييک  ،کاشی معدنی ،آجر لعابدار
و سنگ های طبيعی مهيا می سازد.
 AFRA-BOND P-2200همچنين به عنوان ﻻيه پيوند زا در ترميم سازه های
بتنی به کار می رود..
مزایا :

-

افزايش چسبندگی
بهبود انعطاف پذيری
مقاومت شيميايی
پايداری در برابر ضربه و تغييرات دما
آب بندی
با صرفه
غير سمی

موارد کاربرد:

با استفاده از اين محصول می توان اين يک مﻼت بندکشی آب بند و مقاوم در برابر مواد شيميايی برای استخر ،کشتارگاه ،آغل حيوانات،
صنايع شير و غيره توليد نمود.

روش استفاده :

همانند تمامی مواد چسبنده آماده سازی سطح دارای اهميت بسيار زيادی است  .تمام شيرابه ها  ،روغن  ،گريس  ،روغن قالب و ماده
عمل آوری را برداشته و سطحی با منافذ باز ايجاد نماييد  .قبل از اجرای مﻼت محتوی سطح را اشباع نموده به گونهای که آب اضافی
روی سطح نباشد .
مشخصات فنی :

شکل ظاهری :مايع سفيد غليظ
مقاومت فشاری :تا  ۴٠مگاپاسکال بسته به مصالح مصرفی
تاب خمشی ١٣ :مگا پاسکال
پايداری در برابر يخ و ذوب :عالی
نفوذ آب با ارتفاع  ٣متر :بدون نفوذ

وزن مخصوص ١.٠١ :در  ٢٠درجه سانتی گراد
مقاومت کششی ۶.۵ :مگاپاسکال
تاب برشی ۶ :مگا پاسکال
چسبندگی به بتن ،اجر ،فوﻻد شيشه ،سنگ ،سراميک و غيره بسيار عالی است
جذب :کمتر از  ٢درصد رطوبت

کارايی مﻼت :حدود  ٣ساعت در  ٣۵درجه سانتی گراد
طوبت پذيری :تا  ٩۶درصد کاهش می يابد .
سمی بودن :غير سمی است و میتوان آن را در منابع آب آشاميدنی نيز استفاده نمود .
پايداری شيميايی :پايداری عالی در برابر قليا ها ،اسيدهای رقيق  ،شير ،فاضﻼب جاری  ،کانی ها و روغنها .
بسته بندی :
در ظروف  ١٠٠، ٢٠، ٨ليتری بسته بندی و عرضه می شود
شرایط نگهداری:

در محيط سرپوشيده و به دور از تابش آفتاب و دمای زياد نگهداری شود  .عدم توجه به روش انبارداری صحيح باعث آسيب رسيدن به
محصول و يا ظرف آن می گردد .

