
کفپوش اپوکسی میانی 22
ABAFLOOR-22

ABAFLOOR-22 یک پوشــش میانی کف بر پایه   ی رزین اپوکسی و هاردنر پلی   آمین اصالح 
شــده با مقاومت مکانیکی و شــیمیایی بسیار خوب اســت. این پوشش جهت محافظت از 
سطوح بتنی کف در صنایع غذایی، انبارهای صنعتی و مواد شیمیایی، نیروگاه های برق و سایر 
مکان   هایی که پوشش رویه ســطوح کف باید صاف، قابل تمیز کردن و مخصوص کارهای 

سنگین باشد، قابل استفاده است.

خواص و اثرات
مقاومت مکانیکی اولیه و نهایي بسیار زیاد	 
 داراي خاصیت جریان   پذیری و خود تراز شوندگی عالی	 
اجرای بسیار آسان	 
چسبندگي بسیار زیاد به سطوح	 
ایجاد سطح نفوذناپذیر و بدون درز	 
مقاوم در برابر سایش	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایي	 
قابلیت اضافه شدن سیلیس	 

موارد کاربرد
1-بیمارستانهاوآزمایشگاهها

2-كارخانههايتولیدموادغذایيودارویي
3-انبارهاوسالنهايصنعتی

4-پاركینگهایعمومی

مقدار و نحوه مصرف
كفپوشاپوكســیبایدبهصورتیکسیســتمپوششی
اجــراگردد.بنابراینقبلازاجرایاینالیه،اســتفادهاز
ABAPRIME-11 یــا ABAPRIME-12بهعنوانآســتری
ضروریاســت.جهتدستیابیبهمقاومتهایمکانیکی
عالــیوحصولبهترینویژگیهایســطحیواجرایی،
استفادهازABAFLOOR-31 یاABAFLOOR-32 بهعنوان

پوششرویهپیشنهادمیشود.
مقدارمصرفبستگيبهمیزانتخلخلوناهمواريسطوح
زیركاردارد.جهتاجرایاینالیهدرهرمترمربعبهازای
هریکمیلیمترضخامت،حدود1/7كیلوگرممادهمورد
نیازخواهدبود.اینمقداربدوناحتســابافزودنسیلیس
اضافیمحاسبهشدهاســت.ضخامتالیهنهاییبستهبه
خــواصمکانیکیموردنظرمیتواندبین1تا4میلیمتر

انتخابشود.

 آماده سازی سطح 
ABAFLOOR-22 قابــلاجــرابــررویآســتریهای
ABAPRIME-11 و ABAPRIME-12میباشــد.سطحآستر
خوردهبایدخشکوفاقدهرگونهآلودگیباشد.همچنین
ABAFLOOR-22 بایدبارعایتفاصلههایزمانیذكرشده
بیندفعاتپوشــشدهیاعمــالگردد.درصورتنیازبه
تســطیحزیرآیندمیتوانباتوجهبهنیازازگروتیامالت

اپوكسیاستفادهنمود.
سطوحبتنی:بتنقبلازپوششدهیبایدبهمدت28روز
ســختشــدهورطوبتموجوددربتنكمتراز4%باشد.
25N/mm2 همچنیــنحداقلمقاومتفشــاریبتنباید
وحداقلنیرویپیوســتگیبتنباید 1/5N/mm2باشــد.
تمامیسطوحبایدتمیزوخشکباشندوترکهایسطح
بایدبهوســیلهگروتیامالتاپوكسیپرشدهوسپسبا 

ABAPRIME-11 یا ABAPRIME-12 آسترشوند.
آمادهسازیسطوحدرشرایطزیرنبایدانجامشود:

1-دردمایكمتراز5درجهسانتیگراد.
2-زمانیكهرطوبتنسبیبیشتراز80%باشد.

3-وقتیدمایســطحكمتراز3درجهســانتیگرادباالی
نقطهیشبنمباشد.

4-خارجازساعاتروزبرایسطوحیكهدرمحیطخارجی
قراردارند.

 روش اجرا
ABAFLOOR-22دردوبســتهبنــدیجداگانــهعرضه
میشــود.هموارهدوبســتهبندیرابهطــوركاملباهم
)Pot Life( مخلــوطكنید.مخلوطبایددرزمــانكاربری

ذكرشدهاجراگردد.
1-جزءA رابهخوبیدرزیرمیکسرهمبزنید.

2-جزءB رابهجزءA اضافهنمودهوبهخوبیدرزیرمیکسر

بایکدیگرمخلوطكنید.
میکسموادرابهمدتســهدقیقهادامهدادهوازمیکس
شدنمواددركنارههایظرفمطمئنشوید.اجرامیتواند
بالفاصلــهبعدازمیکسكردنصورتگیردونیازبهزمان

دادنبهمخلوطنیست.
گرمازابودنواكنشســختشــدناپوكسیممکناست
باعثباالرفتندمایرنگموجوددرسطلشودكهسبب
ازدسترفتنكاراییرنگمیگردد.برایجلوگیریازاین
امرمخلوطرادرظروفكمعمقبریزیدویادرهماندقایق

ابتداییاجرایپوششراآغازكنید.
مانندتمامپوششهایباخصوصیاتباال،شرایطذكرشده
بایدكاماًلرعایتشــودتاخواصموردنظرازاینپوشش

بهدستآید.
- ABAFLOOR-22 رابهصورتنواریبررویزمینبریزید
وبهوســیلهمالهتختیادندانهدارشــروعبهپخشكردن
نماییدتاضخامتموردنظربدســتآید.بعداز10دقیقه
سطحرابهوسیلهغلطکهواگیرصافكنیدتاحبابهای

هوایمحبوسشدهازبینبرود.
-2/5-1/5میلیمتراز ABAFLOOR-22 باعثبهدســت

دادنسطحیصافوبراقدرانتهامیشود.
-درآبوهوایگرمدمایموادقبلازمخلوطكردنباید
بین20تا25درجهســانتیگرادباشد.درغیراینصورت

زمانكاربری )Pot Life(بهشدتكوتاهخواهدبود.
-درآبوهوایســرددرصورتسفتشدنموادآنرابه

صورتغیرمستقیمگرمنمایید.
-هرگزمخلوطرارقیقنکنید.

-هنگامیكهســرعتبادبیشــتراز7متربرثانیهاستاز
اجرایپوششخودداریكنید.

-هنگامیكهدمایســطحكمتراز10درجهســانتیگراد
 استازاجرایرنگخودداریكنید.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی: مایع ویسکوز

رنگ: سفید
1/7±0/1  :)g/cm3( وزن مخصوص

5:1 :)A:B( نسبت ترکیب اجزا
درصد جامد حجمی: 98±2

چسبندگی به بتن )N/mm2(: 2/5 )بیشتر از پیوستگی بتن(
70 :)N/mm2( مقاومت فشاري
30:)N/mm2( مقاومت خمشي
20:)N/mm2( مقاومت کششي

زمان خشک شدن:

دما
)°C(

قابل لمس
)ساعت(

اجرای الیه بعدی
)ساعت(

خشک شدن 
کامل

حداکثرحداقل
13 روز1593272
7 روز2562448
4 روز4041824

توجه: مدت زمان خشــک شــدن به ضخامت پوشش اعمال شده 
بستگی دارد و تمام اطالعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم 

خشک توصیه شده است.

 :)Pot Life(  زمان کاربری 
دمای رنگ

152540)درجه سانتیگراد(

زمان کاربری
905520)دقیقه(

توجه: با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختالط، افزایش 
دمای رنگ سریع تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاه تر خواهد شد.

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخ زدگی 
و تابش مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نــــوع بسـته بندی: مجموع30 کیـلوگرم )جزء A: سطل 

25 کیلوگرمی جزء B: سطل 5 کیلوگرمی(

حفاظت و ایمنی
این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم 
دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا 
باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم 
و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن 
فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع 
خودداری نمایید. برای اطالعات بیشــتر به برگه اطالعات 

ایمنی )MSDS( مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط   های سربسته موارد ایمنی زیر 
را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن 

به سالمتی رعایت نمایید:
در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای 	 

تازه به محیط وارد کنید.
از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید.	 
هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن 	 

شعله در محیط اجرا ممنوع است.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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