
چسب بتن
E. M. BOND

E. M. BOND مایع غلیظ پلیمري با حالت امولسیونی می باشد که با هدف افزایش چسبندگي 
بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت قدیمي مورد استفاده قرار مي گیرد و عالوه بر باالبردن 

قدرت چسبندگي باعث کاهش نفوذپذیري بتن یا مالت خواهد شد. 
 ماده E. M. BOND تا پیش از خشــك شــدن قابلیت انحالل در آب دارد و پس از خشك 

شدن به هیچ وجه در آب حل نخواهد شد. 
این ماده بر اساس استانداردهاي زیر قابل ارزیابي می باشد:

ASTM C1042, ASTM C1059

خواص و اثرات

افزایش چسبندگي بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت 	 
قدیمي

کاهش نفوذپذیري	 
جلوگیري از ترك خوردن یا طبله شدن	 
ثبات کیفیت در محیط هاي قلیایي	 
کاهــش انقباض بــا امــكان کاهش نســبت آب 	 

مصرفيمصرفي

موارد کاربرد
1-ترمیم آسیب دیدگي هاي سطحي

2-تقویت چسبندگي
3-آب بندي مالت هاي ترمیمي

4-نما سازي و اجراي سطوح اکسپوز

روش مصرف
پیش از اســتفاده از E.M.BOND ســطح بتن قدیمی یا 
زیرآیند باید کاماًل تمیز و عاری از چربی، ذرات سســت و 
گرد و غبار باشد. هم چنین توصیه می گردد مقاطع زیرآیند 
با اســتفاده از آب شیرین اشباع شوند. باید از تجمع آب بر 

روی سطح زیرآیند پیش از اجرا اجتناب گردد. 
E.M.BOND را می تــوان طی دو روش کلی برای افزایش 

چسبندگی و رفع درز سرد به کار برد: 
1- روش دوغابی

2- افزودن به مخلوط
  

روش دوغابی:	 
در این روش ابتدا باید مقاطع مورد نظر با اســتفاده از آب 
شــیرین اشباع شده، ســپس دوغاب چسب را به ضخامت 
تقریبی 1 تا 2 میلی متر روی مقاطع اشباع شده ریخته و تا 
قبل از سفت شدن دوغاب ) به نحوی که پس از فشردن به 

انگشت بچسبد( بتن ریزی را انجام دهید.
نحوه ساخت دوغاب:

دوغــاب پلیمری بــا اختالط مــاده E.M.BOND ، آب و 
سیمان به نسبت وزنی 1-1-4 آماده می شود.

برای پوشش دهی هر مترمربع حدود 1/5 کیلوگرم دوغاب 
پلیمری مورد نیاز می باشــد. که در این دوغاب 250 گرم 

چسب بتن E.M.BOND به کار رفته است. 
توجــه: هرگز از مایع غلیظ چســب بتــن به تنهایی برای 

چسباندن مقاطع بتنی به یکدیگر استفاده نکنید. 

افزودن به مخلوط:	 
روش ساخت مالت چسبنده:

بســته به مقدار چسبندگی مد نظر می توان چسب بتن را 
با نســبت 1 به 4، تا 1 به 3 با آب مخلوط نموده و چســب 
رقیق حاصله را به ســایر اجزای سازنده مالت تا رسیدن به 
مقدار کارپذیری الزم )مقدار روانی مطلوب( اضافه نمایید.

روش ساخت بتن چسبنده:
بسته به مقدار چسبندگي مورد نیاز، نوع دانه بندي و طرح 
اختالط بتــن یا مالت به مقدار 10 تا 40 درصد جایگزین 
آب مصرفي شــده و به اجزای خشک بتن اضافه مي گردد. 
توصیــه می گردد در صــورت ریزدانه بودن طرح اختالط، 
مقدار چسب بتن کمتر و در صورت درشت دانه بودن طرح 

اختالط، مقدار چسب بتن بیشتری استفاده نمایید.

نكتــه مهم: تعیین مقدار دقیق مصــرف در هر دو روش 
دوغابــی و افزودن به مخلوط، از طریق انجام آزمایش های 

کارگاهی الزامی می باشد.

 مشخصات فیزیكی و شیمیایی
حالت فیزیکي: مایع

رنگ: سفید
1/00±0/05 g/cm3  :وزن مخصوص

یون کلر: ندارد

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بســته، دور از رطوبت و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: سطل های 3، 8 و 18 کیلوگرمي

حفاظت و ایمنی
این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و 
محیط زیســت قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطالعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 
این ماده آتش زا نیست. 

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

www. abadgarangroup. net 
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