
 

 

 پرایمر اپوکسی بدون حالل
ABAPRIME-11 

 

ABAPRIME-11  پرایمر شفاف دو جزئی بدون حالل با بنیان اپوکسی پلی آمین اصالح شده و ویسکوزیته بسیار کم بوده که به دلیل قدرت

وجه به عدم باشد. با تها مینفوذ و چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیر کار، بهترین آماده کننده زیرآیندهای بتنی قبل از اجرای انواع پوشش

 .های بسته و فاقد تهویه بسیار متاسب استی آلی در فرموالسیون این ماده، جهت اجرا در محیطهااستفاده از حالل

 
 

 خواص و اثرات <<

 زیرآیند مقاطع در زیاد نفوذ قدرت 
 مصالح انواع به عالی چسبندگی 
 زیاد نهایی و اولیه مکانیکی مقاومت 
 درز بدون و نفوذناپذیر سطح ایجاد 
 شیمیایی مواد و آب نفوذ برابر در مقاوم 
 بدون حالل 

 

     

 موارد کاربرد <<

 پیگمنت حاوی هایپوشش و هاها، کفپوشرنگ انواع اجرای از قبل شده کاریسیمان و بتنی  سطوح نمودن اشباع -1
 اگرواکنش رزینی هایمالت انواع اجرای از قبل شده کاریسیمان و بتنی  سطوح نمودن  اشباع -2

 فضاهای بسته و فاقد تهویه -3
 

 

  مقدار مصرف <<
 .بود خواهد گرم 222 تا 222 حدود مربع متر هر پوشش برای مقدار این کار، زیر سطوح ناهمواری و تخلخل مقدار به توجه با

 

 

 آماده سازی سطح <<

 سطوح تمامی ABAPRIME-11 اجرای  از قبل. گردند پاک آلودگی هرگونه از و تمیز شده و خشک باید دهی پوشش از قبل سطوح تمامی

 روز 22مدت  به پرایمر اجرای از قبل بتنی مقاطع شودمی توصیه سازی شوند.آماده SSPC-SP13/Nace No.6 استانداردبا مطابق  بتنی باید
 نیروی حداقل و 2N/mm  22 بتن باید فشاری مقاومت حداقل همچنین .باشد درصد 4 از کمتر بتن در موجود رطوبت و باشند شده آوری عمل

 .شوند ترمیم اپوکسی مالت یا گروت چسب، به وسیله باید سطح هایترک تمام.باشد 2N/mm  2/1 باید بتن پیوستگی

 

 :شود انجام نباید زیر شرایط در سطوح سازیآماده

 .درجه سانتیگراد 2در دمای کمتر از  1-

 .باشد %22زمانی که رطوبت نسبی بیشتر از  2-

 .سانتیگراد باالی نقطه شبنم باشددرجه  3وقتی دمای سطح کمتر از  3-

 خارج از ساعات روز برای سطوحی که در محیط خارجی قرار دارند. -4

 
 

 



 

 

 اجراروش  <<

ABAPRIME-11 زمان در باید مخلوط .کنید مخلوط هم با کامل طوربه را بندیبسته دو د. هموارهشومی عرضه جداگانه بندیدر دو بسته 

 به را کردن میکس د. کنی مخلوط یکدیگر با میکسر زیر در خوبی به و نموده اضافه A جزء به را B جزء  .گردد اجرا شده ذکر (Pot life) کاربری

 و گیرد صورت کردن میکس از بعد بالفاصلهتواند یم جراا .شوید مطمئن ظرف هایکناره در مواد صحیح اختالط از و دهید ادامه دقیقه سه مدت

 که شود سطل در موجود پرایمر دمای رفتن باال باعث است ممکن اپوکسی شدن سخت واکنش بودن گرمازا .نیست مخلوط به دادن زمان به نیاز

 اجرای ابتدایی دقایق همان در یا و ریخته عمق کم ظروف در را مخلوط توانیدمی امر این از جلوگیری برای گردد.یم کارایی رفتن ازدست سبب
  .نمایید آغاز را پرایمر

 .آید دست به پوشش این از نظر مورد خواص تا شود عایتکامال ر باید شده ذکر شرایط  باال، خواص با هایپوشش تمام مانند

 .نمایید مضرس مکانیکی به صورت را آن افزایش چسبندگی، برای باشد صیقلی بسیار زیرآیند که صورتی در -

( به Pot life) کاربری زمان صورت این غیر در باشد، سانتیگراد درجه 22 تا 22 بین باید کردن مخلوط از قبل مواد دمای گرم هوای و درآب -

 .بود خواهد کوتاه شدت

 .نمایید گرم مستقیم غیر صورت به را آن مواد شدن سفت صورت در سرد هوای و آب در -

 .ننمایید رقیق را مخلوط هرگز -

 .کنید خودداری پرایمر اجرای از است، ثانیه بر متر 7 از بیشتر باد سرعت که گامیهن -

 .کنید خودداری پرایمر اجرای از است، سانتیگراد درجه 10 از کمتر سطح دمای که هنگامی -
 

 تجهیزات اجرا:<<

 اینچ 210/2 -221/2قطر دهانه نازل:  اسپری ایرلس

 bar111 (psi 1022)فشار در دهانه نازل: حداقل 

 میلیمتر 2/1 -2/2قطر دهانه نازل:  اسپری هوا

 (psi 02-42بار ) 0تا  3فشار در دهانه نازل: 

 قابل استفاده غلتک

 قابل استفاده موقلم

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی <<

 شفاف رنگ

 1/1 (3g/cmوزن مخصوص)

 02±2 یدرصد جامد حجم

 02:32 (A:B) جزااترکیب وزنی نسبت 

 1 تعداد الیه

 موغلتک، قلماسپری معمولی یا ایرلس،  روش اجرا

 بتن آماده سازی شده  زیرآیند

 ندارد (Induction timeزمان موردنیاز قبل از اجرا )

 C° 02 نقطه اشتعال

 T-200 تینر/شستشو

 ندارد میزان تینر مورد نیاز

 



 

 

 شدنزمان خشک  <<
 

 لمس قابل (سانتیگراد درجه) دما
 شدنخشک بعدی الیه اجرای

 حداکثر حداقل کامل

 روز 13 ساعت 02 ساعت 32 ساعت 0 +12
 روز 0 ساعت 42 ساعت 24 ساعت 0 +22
 روز 4 ساعت 24 ساعت 12 ساعت 4 +42

 توصیه خشک فیلم ضخامت اساس بر کاتالوگ این اطالعات تمام و دارد بستگی شده اعمال پوشش ضخامت به شدن خشک زمان مدت : توجه

 .است شده

 

 (Pot Life) کاربری زمان <<

 سانتیگراد درجه 42 سانتیگراد درجه 22 سانتیگراد درجه 12 رنگ دمای

 دقیقه 22 دقیقه 22 دقیقه 02 پذیریکار زمان

 .شد خواهد کوتاهتر کاربری زمان نتیجه در و سریعتر پوشش دمای افزایش اختالط، از پس هاردنر و رزین انباشت حجم ازدیاد با : توجه

 

 مالحظات <<

 بندی اولیهبستهیک سال در  مدت نگهداری

 زدگی و تابش مستقیم نور خورشیدیخ ،ظرف در بسته، دور از رطوبت شرایط نگهداری

 + درجه سانتیگراد32+ تا 12 بهترین دمای نگهداری

 کیلوگرمی( B :2/2 جزء /کیلوگرمی 2/2: سطل A ءکیلوگرم )جز 2مجموع  نوع بسته بندی

 

 

 حفاظت و ایمنی <<

گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای سیستم این محصول آتش

گیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوتهویه مناسب باشد. از 

 باشد.( موجود میMSDS) ای اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنیمصدوم به تهوع خودداری نمایید. بر

 سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سالمتی رعایت نمایید:های سربسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتشدر صورت استفاده در محیط

 د.در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی از هوای تازه را به محیط وارد کنی 

 استفاده کنید. ایمنی مناسبو تجهیزات  ، دستکشاز ماسک 

 .هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است 
 

 ها و مقاالت مرتبط به سایت آبادگران مراجعه فرمایید.برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تأییدیه

نوان راهنما برای های موجود در برگه اطالعات فنی بر اساس آخرین تحقیقات گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران و در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و به عداده

 گذاری گردد. ده آزمون و صحهتسهیل فرآیند انتخاب ماده مناسب ارائه شده است. بنابراین تناسب ماده با هدف و کاربرد مورد نظر باید توسط مصرف کنن

 


