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  Arina-adhesive TEG 227 
 ژل اپوکسی باقوام برای چسباندن وآغشتن الیاف باوزن معمولی

 آشنایی:
 Arina-adhesive TEG 227 این محصول یک چسباست. به مصالح ساختمانیال بسیار عالی ای با مقاومت و مدول االستیسیته زیاد و اتصچسب اپوکسی ژله 

  است. درکارهای مقاوم سازی بسیارمناسب کردن و چسباندن الیاف با وزن متعارفجزیی بدون حالل است و برای آغشته اپوکسی دو  

 کاربرد:
Arina-adhesive TEG 227 که امکان آغشتن و اشباع الیاف رهاییخشک چسبان( طراحی شده است، ودرکاروش خشک )به طورخاص برای نصب الیافبه

شود و پایداری مکانیکی و شیمیایی آن بسیار خوب است. رود. این محصول سریع سخت میکار میاف اشباع شده مشکل است بهوجود ندارد یا نصب الی

 از: آن عبارتند برخی از موارد کاربرد

 .نصب الیاف بافته شده ونبافته 

 .تسطیح کردن سطوح بتنی 

 های مختلف.ب اپوکسی چند منظوره برای کاربردعنوان چسبه 

 مشخصات فنی:

 ژل خاکستری کم رنگ )پس از اختالط( ظاهری شکل

 : سفید Aجزء 

 تیره : خاکستری Bجزء 

 وزنی  A  :B   =3  :1 نسبت اختالط

 گراد(درجه سانتی 05لیتر)در کیلوگرم در  052/1 وزن مخصوص مخلوط

 گراد(  درجه سانتی05ساعت )در  3 خشک شدن اولیه

 شود(مگاپاسکال )بتن کنده می 5/0 پایداری چسبندگی

 روز( 5مگاپاسکال )پس از  32 تاب کششی

 گراد+ درجه سانتی55تا  -35 دمای بهره برداری

 گراد(درجه سانتی 05روز )در  7 سخت شدن نهایی

 گراد(درجه سانتی 05دقیقه )در  52 زمان کارایی

 ها:ویژگی
 .چسبندگی عالی به بتن و بیشتر مصالح ساختمانی 

 های اولیه و نهایی عالی.کسب مقاومت 

 .پایداری شیمیایی عالی 

 .پایداری در برابر ضربه و لرزش 

  رنگی برای اطمینان از اختالط صحیحاجزای. 

  ندارد.دارای خاصیت مرطوب کنندگی خوب، نیاز به اجرای پرایمرو پیوند زا برروی سطح 

  ،بوی ناچیز و ایمن برای کاربران.اختالط آسان 

 کند.شود وشره نمیجاری نمی 

 شود.درحین خشک شدن دچارجمع شدگی نمی 

 عنوان مالت تعمیری استفاده کرد.را با ماسه سیلیسی مخلوط وبهتوان آنمی 

 .قابلیت کار روی سطوح عمودی و باالسری را دارد 
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 آماده سازی سطح:

وادی گر مها، مواد تجزیه شونده، و دیآوری، چربیابه سیمان، روغن، گریس، ماده عملباشد. گرد و خاک، شیر ایستی سفت و عاری از ذرات سستکار بسطح زیر

ر باید ار کهای پاششی، ساب یا برس سیمی انجام شود. بستتواند به روشطح تمیزکنید. آماده سازی سطح میشوند را از روی سکه باعث عدم چسبندگی می

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

 تسطیح نمایید. Arina-patch GSP 245 مانند 

 اختالط:

دقیقه( مجهز به یک همزن مناسب دور در  022کند )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 های رنگی ناپدید شده و مخلوطی یکنواخت بهکه رگهمخلوط کنید، یا تا زمانی مدت سه دقیقهها را بهآن

 د. مقداری را مخلوط کنیدکه در مدت زمان کارایی استفاده شودر ظرف تمیزی ریخته و مخلوط کنید. فقط   Aا سه قسمت از جزء را ب  Bقسمت وزنی از جزء 

 روش اجرا:

 های مورد نظر ببرید.های الیاف را به اندازهبا استفاده از قیچی یا چاقو ورق -1

0- Arina-adhesive TEG 227 قلم مو روی سطح آماده شده پخش نمایید.کمک کاردک یا شده را به مخلوط 

آرامی روی الیاف فشارآورید تا چسب قراردهید. با استفاده از یک غلتک پالستیکی بهزده روی سطح ژل نظر جهت موردالیاف بریده شده را در -3

 شود. نواخت وصافکارباید یکن بزند. سطح نهاییاز تاروپود الیاف بیرو

گراد( پس از اجرای اول انجام پذیرد. اگراین درجه سانتی05)دردمایدقیقه  05اگرقراراست الیه بعدی الیاف نیز نصب شود، این عمل بایستی  -0

 ساعت پس از اجرای اول انجام شود. 10امر امکان پذیر نباشد، اجرای الیه دوم تا 

 کنید. عنوان الیه محافظ روی سطوح باز اجراوگرم درمترمربع بهکیل 5/2را به مقدار  Arina-adhesive TEG 227الیه نهایی -5

 پرایمرزنی: 
سطح برای صاف کردن  Arina-adhesive SEA 225تسطیح کننده  شود ازه سطح کار متخلخل است پیشنهاد میسطوح خشک نیاز به پرایمرندارند، چنانچ

 اجرا کنید. Arina-primer LEP 231استفاده کنید. روی سطوح مرطوب بدون آب آزاد، یک الیه پرایمر 

 ها:محدودیت
Arina-adhesive TEG 227 گراد اجرا نکنید.+ درجه سانتی5ا در دمای کمتر از ر 

Arina-adhesive TEG 227 شود.ق نکنید زیرا باعث افت مقاومت میرا با حالل رقی 

 آوری و خشک شدن آن دارد.روز باشد، که بستگی به شرایط عمل 02تا  01 بستر باید بینسن بتن 

 مقدارمصرف مواد:
  کار(.ر مترمربع )بسته به همواری بسترگرم د 522تا  022

 کردن ابزار:تمیز
 تبا حالل پیشنهادی قابل شستشو هستند. مواد سخ ابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده

 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. 10

 بسته بندی:
Arina-adhesive TEG 227 شود.کیلوگرمی )مجموع اجزا( عرضه می 12و  3بسته بندی در 

 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 دهیدو اعضای مخاطی بالفاصله موضاحتمالی با پوست، چشم 

 


