
   
     AFRA-BOND  P-1800 

 یاپوکس هيچسب اتصال بتن بر پا
            

محصول :شرح   

AFRA-BOND P-1800    و  ی، کاش ، نصب سنگ مالت اتصال بتن ، یبرا یدائم یچست اپوکس کي
رطوبت قبل  یمحصول قادر به تحمل مقدار ني. ا باشد یخارج سازه م ايدر داخل و  ديضد اس کيسرام
 یقدرت چسبندگ  شود. یآب بند م یها هيبه ال ليپس از سخت شدن تبد یباشد ول یسخت شدن م نيو ح
  باشد. یبتن م یاز مقاومت کشش شتريمحصول ب نيا يینها

AFRA-BOND P-1800  دهد  یهموار و بدون تنش م یا هيال ليکاهش حجم ندارد و تشک  
 

 :مزایا 
  اديمقاومت ز  - 
 انقباض  بدون - 
 رطوبت تحمل - 
 اديدوام ز  - 
 عيکسب مقاومت سر يیايميمقاوم در برابر حمالت ش  - 
 شده نيتوز یبسته بند  - 
 -   

  :موارد کاربرد

 AFRA-BOND P-1800   یو آجر لعابدار، آجرها یمانند: بتن، فوالد، کاش  سفت و بادوام استفاده نمود زيسطوح تم یتوان بر رو یمرا 
 مهيو ن یصنعت یو آجر ها دهيپوس یميبتن قد پوشش دادن سطح سنگ فرش ها ، یبرا نيهمچن . یکييکف موزا ايآجر و  ،یکيو سرام یسنگ

 . ديو ضد اس یمعمول یها یکاش یصنعت
  

  روش استفاده : 

AFRA-BOND P-1800 مدت  یسطح زده شود برا یکاردک رو ايماله و  ايکوتاه  یبه کمک قلم مو کنواختي هيال کيدر  یستيبا
 ٢۵ یدر دما قهيدق ٣٠به طور معمول  یدارد ول یکار بستگ طيمدت زمان به شرا نيرها شده و سپس پوشش رو اجرا گردد .ا یزمان

  .یسطوح افق ینگه داشته شود به خصوص رو زيتم یستيمدت سطح با نيدر ا  .باشد یگراد م یدرجه سانت ۴٠در  قهيدق ١٠درجه و 
   

   : مشخصات فنی  
در متر مکعب لوگرميک ١۴٨۵وزن مخصوص:      
  . قهيدق ٣٠گراد به مدت  یدرجه سانت ۴٠ یو در دما قهيدق ۵٠گراد به مدت  یدرجه سانت ٢۵ یدر دما يیرامدت زمان کا 

ساعت ۵.۵را به  گراديدرجه سانت ۴٠ یو در دما ٩.۵گراد  یدرجه سانت ٢۵ ی: در دمایسخت شدن ظاهر  
   روز ٧: يیسخت شدن نها 

 
  : بسته بندی

 شود . یپودر و واکنش گر عرضه م هيپا نيشامل رز یلوگرميک ١۵و  ٣ یدر بسته ها
 

:شرایط نگهداری  
 نيا یستيبا یم یري. در مناطق گرمس ديينما ینگهدار اديز یو دما ديخورش ميبه دور از تابش مستقسربسته و  طيمحصول را در مح نيا

  . گردد یدار نگهدار هيتهو یمحصول در جا
 شود. یظرف آن م ايمحصول و  دنيد بيمناسب باعث آس یعدم توجه به روش انباردار 


