
 

 

   اپوکسی رویهکفپوش 

ABAFLOOR-31 SL 
 

ABAFLOOR-31 SL    این ماده   باشد.می  شده اصالح آمین پلی  هاردنر و اپوکسی رزینه  پای بر کفپوش اپوکسی دو جزئی رویه در سیستم پوشش یک

ارائه   قابلیتبا نهایی  پوشش باشد و به عنوانمی و ضربه یش، سایمیاییمقاومت خوب در برابر مواد شمقاومت مکانیکی باال دارای  پذیری و  انعطاف عالوه بر  

یک ماده خود تراز شونده است که پس از اجرا   ABAFLOOR-31 SL  طراحی شده است. کف بتنی  سطوح از محافظت جهت های متنوعگستره رنگ  در

 رویه پوشش که ییهاسازه  سایر و برق هاینیروگاه  شیمیایی، مواد و صنعتی انبارهای غذایی، صنایع در  ماده   ن ای  آورد.فراهم میسطحی صاف و صیقلی  

 .است  استفاده قابل باشد،  سنگین  هایبار مقاوم در برابر و شستشو قابل  صاف، باید کف سطوح

 
 خواص و اثرات  <<

 باال  مکانیکی مقاومت.  1

 شوندگی  تراز خود و پذیریجریان  خاصیت دارای .  2

   آسان اجرای .  3

 سطوح  به زیاد بسیار  چسبندگی.4

 درز  بدون و نفوذناپذیر سطح ایجاد.  5

   سایش برابر  در مقاومو    پذیری باالانعطاف .  6

 شیمیایی مواد و آب  نفوذ برابر در مقاوم .  7

 های متنوعدر گستره رنگ  عرضه قابلیت.  8

 

 موارد کاربرد  <<

 ها ها و آزمایشگاهبیمارستان  .1

 دارویی و غذایی مواد تولید  هایهخانکار  .2

 صنعتی هایسالن و انبارها  .3

 عمومی  های پارکینگ  .4
 

 مقدار مصرف  <<

سطحی صاف با   به دستیابی جهت  ،پس از اجرای پرایمر پیشنهادی شرکت آبادگرانگردد.   پوششی اجرا سیستم یک صورت به باید اپوکسی کفپوش

جهت اطالع    اجرا شود. میانی پوشش عنوان به   ABAFLOOR-21/22مادهاجرایی،   و سطحی هاییویژگ بهترین حصول و عالی نهاییمکانیکی  مقاومت  

 مراجعه شود.   ناز فرآیند صحیح اجرای کفسازی به دستوالعمل اجرایی شرکت آبادگرا

با پوشش دهی   مربع  متر هر  در الیه این اجرای جهت دارد. بستگی کار  سطوح زیر ناهمواری  و تخلخل میزان  به ABAFLOOR-31 SL مصرف  مقدار 

میلی  2  حداکثر تا  1 بین تواندمی نظر مورد مکانیکی به خواص  بسته  نهایی الیه ضخامت بود.  خواهد  نیاز مورد   ماده  کیلوگرم 2/1حداقل حدود   ،مناسب  

 .شود تر انتخابم

 

 

 



 

 

 آماده سازی سطوح  <<

ABAFLOOR-31 SL   های  آستربر رویABAPENODUR    وABAPRIME-11/12    میانی  الیه  و یاABAFLOOR-21/22  الزم  . قابل اجرا است

 دهیپوشش عملیات  از قبل بتنی سطوح اعمال گردد. و مطابق با زمان کاربری  دهی  های زمانی ذکر شده بین دفعات پوششبا رعایت فاصله  الیه است این 

 باید سطوحمگاپاسکال باشد.  5/1و  25 به ترتیب  باید بتن فشاری و نیروی پیوستگی مقاومت حداقل همچنین .باشد شده روز سخت 28 مدت به باید

   .شوند آستر  در نهایت مطابق دستورالعمل  و شده پر اپوکسی مالت یا گروت وسیله به سطح هایترک و باشند و فاقد هرگونه آلودگی  خشک،  تمیز

 :شود انجام نباید زیر شرایط در سطوح سازیآمادهنکته:  

 سانتیگراد  درجه  15 از کمتر دمای در .1

 .باشد %80 از بیشتر نسبی رطوبت که مانی. ز2

 .باشد شبنم ینقطه   باالی سانتیگراد درجه  3 از کمتر سطح دمای وقتی.  3

 

 روش اجرا <<

  ید مخلوط با  .یدطور کامل با هم مخلوط کنه  را ب  باید دو بسته بندی  مواره. ه  شودیجداگانه عرضه م  یبنددر دو بسته  ABAFLOOR-31 SLماده  

  در زیر میکسر اضافه نموده و     Aرا به جزء   Bجزء  سپس    ،زده شودتوسط میکسر به خوبی هم    Aجزء    گردد.شده اجرا    ذکر  (Pot Life)  یدر زمان کاربر

.  اطمینان حاصل گردد  ی ظرفهاهمواد در کنار  یحو از اختالط صحداده  ادامه    یقهدق  سه  را به مدت  مواد  یکس. مفرماییدمخلوط    یکدیگرا  ب  به خوبی

  ممکن است   یبودن واکنش سخت شدن اپوکس  گرمازا  .یستبه زمان دادن به مخلوط ن  یازو ن  یردصورت گ  یکس کردنبالفاصله بعد از م  تواندیاجرا م

مخلوط را در   توانیدیم امرین از ا یریجلوگ ی. براگرددیم ییکارا دست رفتن از سبباین امر  موجود در سطل شود که مخلوط یباال رفتن دما  باعث

   .ییدرا آغاز نما  پوشش  یاجرا  ییابتدا  یقدقا همان  در  یاو    یختهظروف کم عمق ر

 مورد ضخامت  تا نمایید   کردن پخش به شروع دار دندانه یا تخت ماله  وسیله  به و بریزید زمین  روی  بر  نواری  صورت به  را  ABAFLOOR-31 SL  ماده  -

میلیمتر    5/1  تا  1  استفاده از  .برود بین از شده محبوس  هوای  هایحباب تا کنید صاف  هواگیر  غلطک وسیله به  را سطح  دقیقه 10 از  پس  آید. بدست نظر 

 شود. براق پیشنهاد می و  صاف سطح نهایی جهت دستیابی به  ABAFLOOR-31 SLاز  

شدت    به  (  Pot Life  )  یزمان کاربر   صورت  ینا  یرباشد، در غ  گرادیدرجه سانت  25تا    20  ید بینمواد قبل از مخلوط کردن با  یگرم دما   یدرآب و هوا 

 کوتاه خواهد بود. 

 درجه سانتیگراد باشد.   40و بیشتر از    20نباید کمتر از    محیطدر زمان اجرا دمای    -  -

 . هرگز مخلوط را رقیق ننمایید  -

 . نمایید  یخوددارپوشش    اجرای  است، از  یهمتر بر ثان  7از    یشترکه سرعت باد ب  یهنگام  -

 . نمایید  یخوددار   پوشش  یاز اجرا  یگراد است،درجه سانت  10سطح کمتر از    یکه دما  یهنگام  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی <<
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 زمان خشک شدن  <<
 

 خشک شدن کامل  اجرای الیه بعدی ) ساعت(  قابل لمس )ساعت(  ( °Cدما  )

 حداکثر  حداقل

 روز  8 32 24 24 20

 روز  6 24 14 14 30

 روز  4 14 10 10 40
 ضخامت پوشش اعمال شده بستگی دارد و تمام اطالعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک شده توصیه شده است. توجه: مدت زمان خشک شدن به 

 

 ( درجه سانتیگراد 25دمای مواد  ) (Pot Lifeزمان کاربری ) <<
 

 40   30 20 )درجه سانتیگراد(   محیطدمای  

 20~ ~50 ~ 60 )دقیقه( زمان کاربری  
 تر خواهد شد. تر و در  نتیجه زمان کاربری کوتاهانباشت رزین و هاردنر پس از اختالط، افزایش دمای مواد سریعتوجه: با ازدیاد حجم 

 

 مالحظات  <<

 بندی اولیه در بسته  ماهه  6 مدت نگهداری 

 زدگی و تابش مستقیم نور خورشید یخ  ، دور از رطوبت،ظرف دربسته شرایط نگهداری 

 سانتیگراد   + درجه30+ تا  15 بهترین دمای نگهداری 

 یلوگرمی( ک  5: سطل    Bجزء ی  کیلوگرم  25: سطل    Aکیلوگرم ) جزء   30مجموع   نوع بسته بندی 

 

 

 های مختلف مایع ویسکوز در فام رنگ

 1/0   ±  70/1 (g/cm³)  مخلوط  دانسیته

   5:1 (A:Bوزنی اجزا )نسبت ترکیب  

 98  ±  2 درصد جامد  

 2-1 تعداد الیه 

   و شانه  موک، قلمطغل روش اجرا 

 با الیه میانی  بتن آستر شده و پوشش داده شده زیرآیند 

 ندارد  ( Induction time) اجراقبل از    یاززمان مورد ن

   )نقص پیوستگی بتن(  5/2بیش از   ( MPa) چسبندگی به بتن

 ~44 ( MPa)روزه    7مقاومت فشاری  

 ~11 ( MPaروزه )  7مقاومت کششی  



 

 

 حفاظت و ایمنی  <<

مناسب باشد.    یهتهو  یستمس  یدارا   باید  اجرا  یط. محیدنگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دار  دور  یماز گرما و شعله مستق  یداست. با  یرگمحصول آتش  ینا

 یمنی. اییدنما  خودداری  مصدوم به تهوع  یکبه پزشک مراجعه شود. از تحر  فوراً  شدن  یده. درصورت بلعیدکن  یریبا پوست جلوگ  یدائم  و  یماز تماس مستق

 : ییدنما  یترعا  سالمتی  به  یدنرس   یبانفجار و آس  ی،از آتش سوز  یریجلوگ  یبرا   را  یرز  یمنیسربسته موارد ا  یها  یطصورت استفاده در مح  در

 . یدوارد کن  یطبه مح  تازه  یهوا   یبه مقدار کاف  ،در هنگام اجرا و خشک شدن سطح   •

 . کنید  مناسب استفاده  یمنیا  یزاتاز ماسک، دستکش و تجه  •

موجود  (  MSDS) برای اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنی  اجرا ممنوع است.  یطدر مح  شعله  و روشن کردن  یگارس کشیدن  ی،هرگونه جرقه، جوشکار  •

 باشد. می
 

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

سهیل فرآیند انتخاب  اطالعات فنی بر اساس آخرین تحقیقات گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران و در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و به عنوان راهنما برای تهای موجود در برگه  داده 

 دد.گذاری گرده آزمون و صحهماده مناسب ارائه شده است. بنابراین تناسب ماده با هدف و کاربرد مورد نظر باید توسط مصرف کنن

 


