
   
  

     AFRA-FLOW    650 
  یگروت اپوکس

 
محصول :شرح   

 AFRA-FLOW 650   که  باشديروان و بدون حالل م یمالت با بتن اپوکس

  . شده است  یطراح یاديز اريبس یفعال و با کاربردها یتحمل بارها یبرا
محصول به شکل سه  نيمناسب است ا متريليم ١۵٠تا  ١٠ یضخامت ها یبرا 

  .ديآ یبه دست م یروان یشده و مالت وطدر کارگاه مخل یو به آسان ليتحو یجزئ
 

 :مزایا 
               است یعال یروان یدارا  -                              ندارد  مريبه پرا ازين  -  
         دارد  یاديز یو فشار یخمش یمقاومت کشش  -                                                               دارد یطوالن يیکارآ  - 
            عينصب و کسب مقاومت سر -                                مناسب است  اريآن به بتن و فوالد بس یچسبندگ - 
  سطوح در معرض رطوبت  یرا بر روو قابل اج یشدگ معفاقد ج -يی                           ايميفعال و مواد ش یدر برابر بارها اديمقاومت ز - 

 
  :موارد کاربرد

  یمينو و قد یها نيماش یها هيپا   -                                            اتصال یها و کابل ها لير - 
 بتن  یسوراخ ها و گودال ها یپر کردن سازها   -                  ها  تيپل سيو ب یشاس ريز یخال یپر کردن فضا - 
 ها یکف ساز ريز یرگالژ سطوح بتن  -                                                   آرماتورها یکارگذار - 
 ثابت و فعال هستند  یفشار یکه دارا یآالت صنعت نيماش زاتينصب تجه - 
 ها  ونيفونداس یرو کيناميآالت د نيماش یساز ثابت - 
 دارند  يیايميش یمحصول ها ايو  دياس زشيکه ر یزاتيتجه - 
 

 :روش استفاده 
 ،استوار  سفت و یستياب یبتن حسطو.  مناسب در اجرا و دوام محصول دارد ريمناسب سطح تاث یآماده ساز ی ،اپوکس یاجرا ها ريهمانند سا   
.                  شوند  یداده م حيسطوح ناصاف ترج. باشند  یروغن قالب و مواد عمل آور ، سيگر، روغن ، رنگ  ، از پوسته یو عار زيتم

  . زنگ باشد ايو  یجرم گرفتگ،  یاز زنگ زدگ یعار ی ،آماده ساز یستيبا یسطوح فلز
 
  ی :مشخصات فن 
  . قهيدق ۴٠به مدت  گراد یدرجه سانت ۴٠ یدما رو د قهيدق ٧٠گراد به مدت  یدرجه سانت ٢۵ یدر دما يی : زمان کارا  

  مگا پاسکال  ١۵روزه  ٧:   یمقاومت کشش  
  مگاپاسکال  ١٠۴روزه  ٧ ی  :مقاومت فشار  
  مگا پاسکال   ٢٧.٥روزه  ٧ ی  : مقاومت خمش  
  در متر مکعب لوگرميک ٢٠٠٠ ی  :چگال  
 روز . ٣ گراد یدرجه سانت ۴٠ یروز و در دما ٧ ،  گراد یدرجه سانت ٢۵ یشدن در دما سفت  
  

: بسته بندی  

  AFRA-FLOW 650     شود یعرضه م یلوگرميک ٣٠ یدر بسته ها .  
 

:شرایط نگهداری  
 یهوا ضرور هيتهو لينصب وسا یريدر مناطق گرمس.  ديکن یريانبار جلوگ یدما شيو از افزا ینگهدار ديمحصول را به دور از تابش خورش نيا 

. باشد یسال م کيمحصول تا  ديفوق عمر مف طيشرا تيدر صورت رعا .  است  
شرکت افراز  یبا بخش فن یشود جهت اطالع از روش انباردار یظرف آن م ايمحصول و  دنيد بيموجب آس یانباردار حيت روش صحيعدم رعا 

 بنای پاسارگاد مشورت نماييد.
 

  


