
 

 

 رزین سنگ اپوکسی   
ABASTONE EP-30 

 

ABASTONE EP-30  به   که  است و بسیار شفاف  مناسب  ویسکوزیته بابر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین اصالح شده    بدون حاللجزئی   دو  ماده 

  باشد.های طبیعی میآل جهت استفاده در صنعت سنگای ایدهماده  آن  به  زیاد  بسیار  چسبندگیسنگ، با ایجاد    های انواع ترک  در  نفوذ  قدرت  واسطه

ABASTONE EP-30 اشعه    ربراب   درUV   باشد. فاقد هرگونه جمع شدگی می  ،پس از گیرش کاملو    بودهبسیار مقاوم 

 
 

 خواص و اثرات  <<

 ها ها و شکافحفره   ها،ترک در  زیاد نفوذ قدرت  -1

 سنگی  مصالح انواع  به  عالی چسبندگی  -2

 مناسبزمان گیرش و خشک شدن    -3

 شفاف و بدون رنگ   -4

 بدون حالل   -5

 

 موارد کاربرد <<

 های طبیعیبهبود استحکام و کیفیت سنگ   -1

 های طبیعیوری در صنعت سنگافزایش راندمان و بهره   -2

 های برش خورده اسلب  ها وتایلتقویت    -3

 ناشی از خرد شدن سنگ در زمان برش   ضایعاتکاهش    -4

 های ساختمانی سطوح سنگو خلل و فرج  های مویین  اصالح ترک  -5

 های ساختمانی ایجاد براقیت و زیبایی ظاهری در سنگ  -6

 افزایش قابلیت ساب پذیری سنگ   -7

 

 مقدار مصرف  <<

 .بود  خواهد   گرم    200 تا  100 حدود  مربع  متر  هر  پوشش  برای  مقدار   این  کار،  زیر  سطوح  ناهمواری  و  تخلخل  مقدار  به  توجه  با 
 

 روش اجرا  <<

ABASTONE EP-30   دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. مخلوط باید    مواد داخل هر  د. هموارهدو بسته بندی جداگانه عرضه می شودر

 ( ذکر شده اجرا گردد. POT LIFEدر زمان کاربری )

 مخلوط کنید.  یکدیگرو به خوبی در زیر میکسر با    نمودهاضافه    Aجزء  قسمت وزنی  سه  را به    B  یک قسمت وزنی جزء  .1

صورت    اختالطتواند بالفاصله بعد از  های ظرف مطمئن شوید. اجرا میمیکس مواد را به مدت سه دقیقه ادامه داده و از میکس شدن مواد در کناره .2

 نیست.یاز به زمان دادن به مخلوط  گیرد و ن

 
  ها تنظیم کنید و تا بسته شدن ترکمخلوط مورد نظر را به وسیله ماله یا قلم بر روی سطح سنگ اجرا نمایید. دفعات اجرا را متناسب با عمق و سطح ترک

گرمایش قطعات سنگ  توانید از پیش  وجود داشته باشد، می  ABASTONE EP-30عملیات اجرا را ادامه دهید. در صورتیکه تمایل به گیرش سریعتر  

 استفاده نمایید. 



 

 

  جهت شود.  می  دست رفتن کارایی آن  شود که سبب ازموجود در سطل    مادهممکن است باعث باال رفتن دمای  گرمازا بودن واکنش سخت شدن اپوکسی  

شود  ی بهبود کارآیی مخلوط پیشنهاد میبرا   کنید.را آغاز  ر همان دقایق ابتدایی اجرای آن  مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا د  ،جلوگیری از این امر

 کم و متناسب با حجم کار آماده گردد.در احجام    ،های ترکیبینسبتبا رعایت  محصول دو جزئی  

به  (  POT LIFEدرجه سانتیگراد باشد. در غیر این صورت زمان کاربری )  25تا    20آب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن باید بین    در -

 . شدشدت کوتاه خواهد  

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

 هرگز مخلوط را رقیق نکنید.  -

 . نماییددرجه سانتیگراد است از اجرای ماده خودداری    10هنگامی که دمای سطح کمتر از   -

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی  <<

 

 شفاف مایع   حالت فیزیکی

 بی رنگ رنگ

 3:1 ( A:B)جزا  اترکیب  نسبت  

 98±2 درصد جامد حجمی 

 01 /08±0 /1 ( 3g/cm) وزن مخصوص  

 زمان خشک شدن <<

 قابل لمس  دما 
 اجرای الیه بعدی

 خشک شدن کامل 
 حداکثر  حداقل

 روز  7 روز 2 ساعت   8 ساعت   3 درجه سانتیگراد   25

 روز  4 روز  1 ساعت   4 دقیقه   60 درجه سانتیگراد   45

 روز  2 ساعت   16 ساعت 2 دقیقه40 درجه سانتیگراد   65

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

 (:  POT LIFE)  گرم   120 ثابت  در وزن زمان کاربری<<

 درجه سانتیگراد   65 درجه سانتیگراد   45 سانتیگراد درجه    25 دمای محیط

 ~15 ~30 ~45 )دقیقه(   زمان کاربری

 



 

 

 (: POT LIFE)  درجه سانتیگراد 25در دمای  زمان کاربری<<

 گرم  1200 گرم  120 گرم  24 وزن اختالط دو جزء 

 ~30 ~45 ~60 )دقیقه(   زمان کاربری

 

 مالحظات  <<

 بندی اولیهبسته سال در    1 مدت نگهداری 

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

 + درجه سانتیگراد 30+ تا  10 بهترین دمای نگهداری 

 (کیلوگرمB  :  5جزء  ،   کیلوگرمA  :  15کیلوگرم )جزء    20مجموع   بسته بندی 
 

 حفاظت و ایمنی  <<

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

ی نمایید.  باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلو گیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خوددار

 باشد. ( موجود میMSDS) برگه اطالعات ایمنی  برای اطالعات بیشتر

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

 در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای تازه به محیط وارد کنید. •

 ناسب استفاده کنید.از ماسک و تجهیزات م •

 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 تسهیل فرآیند انتخاب ماده مناسب ارائه 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 صحه شده است. بنابراین تناسب ماده با هدف و کاربرد مورد نظر باید توسط مصرف کنن

 

 


