
 

 

 اپوکسی   نفوذگرپرایمر 
ABAPENODUR 

 

ABAPENODUR  به مقاطع   یادز  یاربس  یقدرت نفوذ و چسبندگباشد که بدلیل  آب دوست و هاردنرهای ویژه می  یاپوکس  ینرز  نفوذکننده با بنیان  پرایمر  

طبق قانون  این ماده به دلیل ویسکوزیته پایین،  .دباشها میانواع پوشش یقبل از اجرا  ی ضعیف بتن یرآیندهایزکننده کننده و آمادهتقویت ینبهتر زیرکار،

 گردد.می  آنو بازسازی  بتن    در  تشکیل پیوندمنجر به  به داخل بتن نفوذ نموده و    یاسمز   یزممکان  با  و  ینموی  یهالوله

 
 خواص و اثرات  <<

 زیرآیند افزایش مقاومت بتن   .1

 یرآیند  در مقاطع ز  یادقدرت نفوذ ز .2

 ( هایدروکربنه)  یسوخت  یایی،قل  یدی،اس  یمیاییمواد شنفوذ آب،  بتن در برابر    از  حفاظت .3

 حفره و ترک و مقاطع    یبه سطوح بتن  یادز  یاربس  یچسبندگ .4

 زیرآیند  بتنیاز تخریب و افزایش عمر مقاطع    یریجلوگ .5

 های پلیمری در پوششای  ایجاد سطح مناسب جهت اتصال و بهبود چسبندگی بین الیه .6

 روی مقاطع مرطوب   سازگار جهت اجرا بر .7

 

 موارد کاربرد  <<

 و درز   ضعیف و دارای ترک  یاستحکام مقاطع بتن  یشافزا .1

 ترک   یدارابتنی  مقاطع  نمودن  نفوذناپذیر   .2

(،  از نوع عبور دهنده بخار)زیرآیند    ینگپرایمی(،  از نوع اپوکس)  ینگگروت  ی،مرمت شامل بتونه کار   یجرا تقویت سطوح بتنی زیرآیند قبل از ا .3

 و انواع پوشش های اپوکسی کفپوش    یتخصص  هایی الیهاجرا 

 

 مقدار مصرف  <<

 . باشد ی م   یابی ارز   قابل   خریب عمق ت   یق محاسبه از طر   یزان م   ین ا سطوح زیر کار،    های مویین ترک و لوله با توجه به مقدار  

 

 آماده سازی سطوح  <<

ترین بخش بتن یفیتبه با کرسیدن  تا    ، یقلیبه بتن تراز و ص  یدنرس  جهتدر جریان عملیات تسطیح    های و ترکانبساط  هایدرزی،  سطوح بتن .1

 . های سست و ناپایدار خارج شودطوریکه قسمتب  شوند  یهتخلمتناسب    یکی مکان  یهاروش  به وسیله  ،زیرآیند

 .باشد اضافی مواد  و  سست  روغن، ذرات چربی،  گونه  هر  از  عاری  و  تمیز ،با استفاده از واترجت شسته سطوح  تمامی .2

  یندرصد باشد. همچن 4از  کمتر شده باشند و رطوبت موجود در بتن یآورروز عمل 28 به مدت یمرپرا  یقبل از اجرا یمقاطع بتنالزم است  .3

 . باشد  2N/mm  5/1ید  بتن با  یوستگیپ  یرویو حداقل ن  2N/mm  25ی  فشار حداقل مقاومت  
 

 

 

 



 

 

 اجرا روش <<

در زمان   یدمخلوط با .نماییدهمواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط  .شودیجداگانه عرضه م یبنددر دو بسته ABAPENODURماده 

کردن را به    یکس. منماییدمخلوط    یکدیگرا  اضافه نموده و به خوبی در زیر میکسر ب   Aرا به جزء   Bجزء    گردد.شده اجرا    ذکر  (Pot Life)  یکاربر 

به زمان    یازو ن  یردصورت گیکس  بالفاصله بعد از م  تواندی. اجرا میدمطمئن شو  ی ظرفهاهمواد در کنار  یحو از اختالط صح  یدادامه ده  یقهدق  سه  مدت

ازدست    سبب  موجود در سطل شود که  مخلوط  یباال رفتن دما   باعث  ممکن است  یبودن واکنش سخت شدن اپوکس  گرمازا  .یستدادن به مخلوط ن

   . یید را آغاز نما  یمرپرا  یاجرا  ییابتدا  یقدقا  همان  در  یاو    یختهمخلوط را در ظروف کم عمق ر  توانیدیم  ین امراز ا  یری جلوگ  ی. برا گرددیم  ییکارا  رفتن

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

 کوتاه خواهد بود. 

 .ییدگرم نما  یممستق  یرغ  صورت  آن را به  ،سرد در صورت سفت شدن مواد  یدر آب و هوا  -

 . یدکن  یخوددار   ABAPENODUR  اجرای  است، از  یهمتر بر ثان  7از    یشترکه سرعت باد ب  یهنگام  -

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

 . یدکن  یخوددار  ABAPENODUR  یاز اجرا   ،باشدنقطه شبنم    باالییگراد  سانت  درجه  3سطح 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  7 42 32 6 15

 روز  3 24 18 5 25

 روز  1 20 14 3 40
 

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

 

 

 

 ای مایل به قرمز  قهوه مایع به رنگ   رنگ

 1/90±0/0 ( 3g/cmدانسیته مخلوط )

   160:9 ( A:Bنسبت ترکیب وزنی اجزا )

 1 تعداد الیه 

 مو  اسپری معمولی یا ایرلس، غلتک، قلم روش اجرا 

 شده   بتن آماده سازی زیرآیند 

 ندارد  (Induction time)  قبل از اجرا  یاززمان مورد ن

   C °65 نقطه اشتعال 



 

 

 ( Pot Lifeزمان کاربری ) <<
 

 40   25 15 )درجه سانتیگراد( دمای رنگ  

 90 180 240 )دقیقه( زمان کاربری  

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

 

 مالحظات  <<

 بندی اولیهیک سال در بسته مدت نگهداری 

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

 سانتیگراد   + درجه30+ تا  10 بهترین دمای نگهداری 

 یلوگرمی( ک85/0    قوطی فلزی:  Bجزء کیلوگرمی    015/51: سطل  Aکیلوگرم ) جزء   16  مجموع   نوع بسته بندی 

 

 

 

 

 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

  در .  ییدنما  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

 . 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  ی،کشیدنهرگونه جرقه، جوشکار   •

 باشد. می

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

نوان راهنما برای تسهیل فرآیند انتخاب  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 صحهده با هدف و کاربرد مورد نظر باید توسط مصرف کننماده مناسب ارائه شده است. بنابراین تناسب ما


