
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.

ESA.JEMمالت بندکشی اپوکسی

این محصول بر پایه رزین هاي اپوکسی با مقـاومت مکانیکی و شیمیایی عالـی، جهت درزبندي و بنـدکشـی کاشی هاي ضد اسید در 

سطوح افقی و عمودي طراحی شده است.

موارد استفاده

بندکشی کاشی هاي ضد اسید

ترمیم سطوح بتنی تخریب شده

ترمیم قطعات پیش ساخته

پر کردن درزها و ترك هاي سازه اي

ویژگی هــا

مقاومت باال در برابر انواع اسیدها

قابلیت اجرا بر روي سطوح افقی و عمودي

مقاومت خمشی و کششی باال

چسبندگی فوق العاده به سطوح سیمانی، سنگی و ...

بدون انقباض

فاقد حالل
اطالعات فنی

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ جزء 

رنگ جزء

وزن مخصوص  

مقدار کلراید

زمان خشک شدن سطحی      

جذب آب

  مایع:           پودر:

خاکستري

بی رنگ

             فاقد یون کلر       

در حدود 120 دقیقه

1/69   0/02 gr/cm+-
3 (25 ºC)

(25 ºC)

پایه                           اپوکسی سه جزئی

A,BC

 % 0/5<

C

A,B

مقاومت شیمیایی

مالت بندکشی اپوکسی داراي مقاومت شیمیایی باال در برابر 

محلول هاي مختلف از قبیل ترکیبات ســــــــــوختی، روغنها، 

محلول هاي نمکی و اسیدهاي ضعیف می باشد.

در صورتی که ترکیبات شیمیایی مشــــخص با درصد خلوص 

باال وجود دارد با کارشناسان فنی شرکت ابتکار شـیمی البرز 

تماس حاصل فرمایید.
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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.

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

روش مصرف

درز مورد اجرا می بایســـــت از وجود هرگونه چربی، روغن، 

گرد و خاك و مواد زائد عاري گشــــته و پس از آمادگی سطح 

زیر کار ابتدا اجزاء A و C را به وسـیله همزن برقی (دریل و 

پره) با یکدیگر مخلوط نموده و پس از اختالط کامل جـزء B به 

مخلوط اضافه گردد و عمل میکس تا حصــول مخلوطی همگن 

ادامه یابد.

مالت تازه قبل از سخت شدن به وسـیله تینر 10000 قابل 

شستشو می باشد.

محصول مالت بندکشی اپوکسـی محتوي موادي می باشد که 

تماس آنها با پوست بدن انسان، چشم، غشـاي داخلی بدن و 

مخاط ایجاد حســاسیت و یا سوزش احتمالی می نماید، لذا از 

تماس مســـتقیم با اجزاء تشــــکیل دهنده محصــــول جداً 

خودداري گردد و اکیداً استفاده از دستکش، عینک، ماسک 

توصیه می گردد .

محصول مالت بندکشی اپوکسی آتش زا می باشد.

نکات ایمنی

A+B+C

ESA.JEMمالت بندکشی اپوکسی
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