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Arina-adhesive SEA 221 
 های مقاوم سازیای کاشت میلگرد و نصب نوار و ورقای برچسب اپوکسی خمیری سازه

 آشنایی:
 Arina-adhesive SEA 221 شود و برای نصبجاری نمیهای مکانیکی زیاد است. این محصول ی شکل، بدون حالل و دارای مقاومتچسب اپوکسی دو جزیی خمیر 

 های فوالدی و کامپوزرتی از آن استفاده نمود.توان برای کاشت میلهقی و عمودی مناسب است. همچنین میهای مختلف بر روی سطوح افنوار و ورق 

 کاربرد:
Arina-adhesive SEA 221 با دامنه کاربرد زیاد که در هنگام سخت شدن فاقد جمع شدگی است و اتصال بسیار عالی به مصالح ساختمانی ای یک چسب ژله

ها باعث مصرف آن در بسیاری از کارهای ایی آن بسیار خوب است. این ویژگیشود و پایداری مکانیکی و شیمیکند. این محصول سریع سخت مید میایجا

 است:اجرایی از جمله موارد زیر 

 های کامپوزیتی بر روی بتن، فوالد، چوب، سنگ و دیگر مصالح ساختمانی.چسباندن نوار و ورق 

 های فوالدی به بتن، چوب و سایر مصالح ساختمانی.ای صفحهسازه اتصال 

 های سطحی.ح بتنی آسیب دیده و پرکردن حفرهسطوتعمیر 

 کاشت میلگرد و پیچ در بتن. 

 های خالی.عنوان چسب پرکننده فضابه 

 سازی برای مقاوم سازی سطحی. عنوان الیه تسطیح کننده و زیربه 

 مشخصات فنی:

 خمیر طوسی رنگ )پس از اختالط( شکل ظاهری

 : سفید Aجزء 

 : سیاه Bجزء 

 وزنی یا حجمی A  :B   =3  :1 نسبت اختالط

 گراددرجه سانتی 52در  6/1 وزن مخصوص

 شود(   )بتن کنده میمگاپاسکال  2/5 پایداری چسبندگی

 روز( 0مگاپاسکال )پس از  07 تاب فشاری

 روز( 0مگاپاسکال )پس از  37 تاب خمشی

 گراد+ درجه سانتی62تا  -32 برداریدمای بهره 

 گراد(درجه سانتی 52روز )در  0 سخت شدن نهایی

 گراد(درجه سانتی 52دقیقه )در  67 زمان کارایی

 ها:ویژگی

  به بتن و بیشتر مصالح ساختمانی.چسبندگی عالی 

 های اولیه و نهایی عالی.کسب مقاومت 

 .پایداری شیمیایی عالی 

 .پایداری در برابر ضربه و لرزش 

 رنگی برای اطمینان از اختالط صحیح اجزای. 

 زا روی سطوح خشک ندارد.است و نیاز به آستر و الیه پیوندکنندگی خوب دارای خاصیت مرطوب 

 وی کم.کاربرد آسان، ب 

 شود.کند و جاری نمیشره نمی 

 است.در هنگام خشک شدن فاقد جمع شدگی 

 شود.ی به آن تبدیل به مالت تعمیری میبا افزودن ماسه سیلیس 

 شود.باعث خوردگی فوالد نمی 

 .مناسب برای اجرا روی سطوح افقی و عمودی است 
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 آماده سازی سطح:

گر ها، مواد تجزیه شونده، و دیآوری، چربیروغن، گریس، ماده عملباشد. گرد و خاک، شیرابه سیمان،  ایستی سفت و عاری از ذرات سستسطح زیر کار ب

ار کهای پاششی، ساب یا زبرکردن انجام شود. بسترند به روشتواطح تمیزکنید. آماده سازی سطح میشوند را از روی سموادی که باعث عدم چسبندگی می

های سطحی و فضاهای خالی را با ماده استفاده کرد. حفرهArina-primer LEP 231 صورت مرطوب بودن باید از پرایمر  باید قبل از اجرا خشک باشد، در

  تسطیح نمایید.Arina-patch GSP 245   تعمیری

 اختالط:

دقیقه( مجهز به یک همزن مناسب دور در  077کند )حد اکثر یل دوراضافه کنید و با استفاده از یک در Aرا به جزء  Bخوبی تکان دهید. جزء هابتدا هر جزء را ب

دست آید. برای تهیه احجام کوچکتر کافی است یک ناپدید شده و مخلوطی یکنواخت به های رنگیمخلوط کنید، یا تا زمانی که رگه مدت سه دقیقهها را بهآن

کنید که بتوان در مدت زمان کارایی کنید. فقط مقداری را مخلوطتمیزی ریخته و مخلوطدر ظرف   Aرا با سه پیمانه از جزء   Bپیمانه حجمی یا وزنی از جزء 

مخلوط شده اضافه   Arina-adhesive SEA 221 متر( را به یک پیمانهمیلی 5ا ت 1/7د. برای تهیه مالت تعمیری اپوکسی، یک پیمانه ماسه سیلیسی )استفاده کر

 دست آید.اختی بهبهم بزنید تا محصول یکنو راکنید و آن

 روش اجرا:
Arina-adhesive SEA 221 آماده شده  کنید. همچنین مخلوطتر روی سطح پخشممیلی 5کم یا ماله به ضخامت دست کمک کاردک، لیسهمخلوط شده را به

مدت زمان کارایی روی سطح قرار داده ورق را درکنید. صفحه یا متر پخشمیلی 2/1ضخامت ورق کامپوزیت به سطح صفحه یاوسیله لیسه دندانه دار روی هرا ب

متر باقی بماند. میلی 3 و یک الیه با ضخامت حد اکثر طور یکنواخت فشار داده تا چسب اضافی از اطراف بیرون بزندا بهو با استفاده از یک غلتک الستیکی آن ر

 زده را پاک کنید. چسب اضافی بیرون

 رسد.روز به مقاومت مطلوب می 0پس از  اپوکسی ساعت انجام شود. چسب 50د قبل از مسلح کردن بیرونی نبای
 مقدارمصرف مواد:

Arina-adhesive SEA 221 متر.میلی 1کیلوگرم در مترمربع به ضخامت  6/1: حدود 

Arina-primer LEP 231مربع بسته به شرایط سطح.گرم در متر 077تا  527ورت نیاز( : )در ص 
 ها:محدودیت

 مترمیلی2/7ضخامت الیه: کمینه 

 مترمیلی 2بیشینه ضخامت الیه: 

  آوری و خشک شدن آن دارد.روز باشد، که بستگی به شرایط عمل 52تا  51 باید بینسن بتن 

 کردن ابزار:تمیز

 تپیشنهادی قابل شستشو هستند. مواد سخابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حالل 

 شوند.های مکانیکی پاک میشده فقط به روش

 انبارش/ماندگاری:

ول این محص . در ظروف اصلی باز نشده ماندگاریرا در برابر دمای زیاد و بارندگی حفاظت کنیدداری و آناز تابش خورشید بر روی پالت نگه دورمحصول را به

 ماه است. 15

 :بسته بندی

Arina-adhesive SEA 221  شود.کیلوگرمی )مجموع اجزا( عرضه می 0در بسته بندی 
 های ایمنی:رهنمود

اس ماین محصول ممکن است باعث آسیب پوستی شود، در هنگام کار از وسایل ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و لباس کار استفاده کنید. در صورت ت

 و به درمانگاه مراجعه کنید. ع را با آب گرم فراوان شستشو دهیدبالفاصله موض احتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی

 


