
با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید 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.

 محصولی سه جزئی و فاقد حالل می باشد که به عنوان کفپـوش مقـاوم در برابر سایش، مقاومت مکانیکـی بـاال، مقـاوم در بـرابـر 

حالل ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد و در ضخامت هاي 3 الی 30 میلیمتر قابل اجرا می باشد . 

ESA.EMکفپوش اپوکسی 

مقدار مصرف

میزان مصرف محصول بسـتگی مسـتقیم به ناهمواري سطح 

زیر کار و خلل و فرج موجود در زیرآیند دارد ولی به صـورت 

کلی براي پوشـش یک متر مربع با 1 الی 3 میلیمتر ضـخامت 

در حدود 5 /1 الی  5/5  کیلوگرم از محصــــــــول کفپوش 

اپوکسی مورد نیاز می باشد .

موارد استفاده

پوشش سالن هاي تولید، انبار ها، پارکینگ هاي پر ترافیک 

پوشش کف کارخانه هاي صنایع غذائی 

کفپوش آزمایشگاه ها

کفپوش سالن هاي صنعتی با کاربري هاي مختلف 

ویژگی هــا

روان روي، جریان پذیري بسیار باال  

غیر لغزشی 

چسبندگی بسیار باال به سطوح بتنی، سیمانی، فلزي، گچی و ... 

خاصیت انعطاف پذیري 

مقاوم در برابر انواع اسید 

بدون نیاز به نگهداري ( کیورینگ )

بدون انقباض 

قابلیت اجرا بدون درز 

اطالعات فنی

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

   زمان خشک شدن سطحی

زمان کاربري       

   درصد جامد حجمی

(25 ºC)

2 جزء ( مایع)  

    قابل عرضه در رنگ هاي مختلف    

1/8    0/1 gr/cm+-
3

6 ساعت در دماي 25 درجه سانتیگراد

(Pot Life)60دقیقه در دماي 25 درجه سانتیگراد

%100

روش مصرف

در ابتدا می بایســت هرگونه آلودگی، چربی، گرد و غبار رنگ 

روغن و ... از روي سطوح طبق اسـتاندارد ISO8504  زدوده 

شــود و در صــورت نیــاز بــه حــالل شــوئی به استـانـــدارد

 SSPC-SP1 مراجعه گردد. با اختالط دو جـزء بـا یکدیگر بـه 
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در صورت تمـاس بــا پوست قبــل از خشک شــدن با آب 

شسته شود.

در صـورت تماس با چشــم و یا نفوذ به دهان بالفاصله با 

آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

براي جلوگیري از آتـش سـوزي، انفجـــار و ... بهتــر است 

قبل از انبـار و یا اختالط دو جزء محصـول از تهویه مناسب 

محیط اطمینان حاصل فرمائید . 

نکات ایمنی

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید 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.

 مخلوط ســـیال دســــت خواهیم یافت ، براي این منظور بهتر 

اسـت از همزن ( دریل و پره ) اسـتفاده گردد و تا رسـیدن به 

مخلوطی همگن و یک دســــت به همزدن ادامه دهیم . بعد از 

حصــول مخلوط همگن به مدت 3 دقیقه مخلوط را به حال خود 

رها می کنیم تا حباب هاي تولید شده ناشـی از عملیات اختالط 

خارج گردد و بعد از آن مخلوط را به روي ســـــــطح می ریزیم . 

توسـط کاردك هاي دندانه دار پخش می نمائیم و در ادامه می 

توانیم با غلطک هاي هواگیر نســــبت به خروج هواي محبوس 

اقدام کنیم .

نکته فنی 1 : در صورت اجرا بر روي سطح بتنی می بـایســــت 

حتما 28 روز از عمر بتن گذشـته باشــد و رطوبت بتن کمتر از 

6 درصد برسد .

نکته فنی 2 : هرگز با اســتفاده از حالل به رقیق کردن مخلوط 

اقدام نفرمائید.

نکته فنی 3 : آب و هـواي ســرد منجــر به سفــت شدن اجزاء

می گردد ، در این شــرایط بهتر اســت به گرم نمودن اجزاء به 

( هــرگز شعله نباید به  صــورت غیــر مستقیم اقدام نمـائیم 

صورت مستقیم به اجزاء برخورد نماید ).

نکته فنی 4 : در شــرایطی که دماي ســطح زیر کار کمتر از 16 

درجه سانتی گراد می باشد از اجــراي کفــپوش اپوکســـــــی 

جلوگیري شود .

نکته فنی 5 : در شرایط آب و هواي آزمایشـــگاهی ( 25درجه 

سانتــی گراد ) و رطــوبت نسبی میــزان زمــان کــارائی ایــن

محصول در حدود 50 دقیقه می باشد که با گرم شدن محیط 

از این زمان کاسته خواهد شد . 

نکته فنــی 6 : با توجه به گــرما زا بودن واکنش بین اجـــزاء 

محصول کفپوش اپوکسی ممکن است زمان کارائی محصول 

پس از اختالط در شـــرایط آب و هوائی گرم کاهش یابد، لذا 

همیشـه ابــزار، نیــروي انسـانی  و ... را قبـل از شــروع به 

عملیات اختالط کنترل و بررسی فرمائید . 

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

با توجه به در خواست متغیر استنوع بسته بندي: 

C

365Day
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