
با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تـایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

محصول چسب بتن اپوکسی چسبی بدون حالل با قدرت چسبانندگی فوق العاده باال بر پایه رزین هاي اصالح شده اپوکسی می باشد

که از مقاومت هاي مکانیکی زیاد برخوردار می باشد .    

ویژگی هــا

چسبندگی فوق العاده باال به سطوح زیر کار  

بدون حالل

مقاومت بسیار باالي مکانیکی ( مقاومت کششی )

استفاده آسان

موارد استفاده

چسباندن مقاطع بتنی جدید به قدیم  

عملیات ترمیم مقاطع بتنی

چسباندن ورق هاي FRP به روي بتن 

عملیات تزریق در ترك هاي سازه اي

ترمیم مقاطع بتنی پیش ساخته 

اطالعات فنی

مطابق با استانداردهاي

ASTM C881/C881 M 

اطالعـات فنـی
بی رنگ  

6 الی 8 ساعت

7 روز

حداقل 3 مگا پاسکال ( باال تر از 

حد پیوستگی بتن ) 

حدودا 15 مگا پاسکال

1/4    0/01 gr/cm+-
3

رنگ

(ºC 25) وزن مخصوص

مایع   جزءA   مایع   جزءحالت فیزیکی B -

زمان گیرش اولیه

زمان رسیدن به مقاومت نهائی 

چسبندگی به بتن 

چسبندگی به فلز 

مقدار مصرف

میزان دقیق مصرف این محصول با توجه به خلل و فرج 

سطح زیر کار در محدوده 200 گرم الی 300 گرم بر هر 

متر مربع قرار دارد . 

ESA.EBچسب بتن اپوکسی 
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با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تـایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

ESA.EBچسب بتن اپوکسی 

در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب 

شسته شود.

در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بالفاصله با 

آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

نکات ایمنی

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

A+B
  10 kg  

روش مصرف

بعد از تمیز کاري اولیه سـطح زیر کار و زدودن هرگونه مواد 

سسـت، چربی، رنگ، زنگ زدگی و ...  با استفاده از قلم مو و 

اسپري بر روي سطح اعمال می گردد .

ازآنجائیـکه محصول به صــورت دو جـزئی عرضـه مـی گـردد 

بهتر است از اختالط کامل دو جزء اطمینان حاصل شود .

: بهتر اسـت در زمان اسـتفاده بر روي بتن، ســطح بتن  نکته 

مضرس گردد.
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