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Arina-bond ABA 401 
 های اکریلیکتن و ماده پیوندزا بر پایه کوپلیمرچسب ب

 آشنایی:
Arina-bond ABA 401 اده افزودنی در بتن و مالت استفعنوان یک ح شده اکریلیک است. این محصول بهاصالهای کوپلیمر یک محصول تک جزیی بر پایه رزین

ان ناسب و قابل اطمینمپیوند دهنده دهد. برای تهیه دوغاب میرا افزایش بخشد و دوام آنمیرا در برابر نفوذ آب، سایش و فرسایش بهبود شود و پایداری آنمی

 سیمان مخلوط نمایید.  را باالزم است آن

 کاربرد:

Arina-bond ABA 401 وص خصهای تعمیری، بهت و هم یک پیوند دهنده برای مالتعنوان یک افزودنی بتن و مالرا بهبتوان آنای فرموله شده است که گونهبه

های وصلهای ناشی از خشک شدن زود هنگام هآوری بتن برای جلوگیری از بروز ترکعنوان ماده عملکار برد. همچنین بههدر اجراهای عمودی و باالسری ب

افظت های خشک محبرابر تابش خورشید و باد در که بالفاصله پس از پرداخت مالت روی آن اجرا شود و مناطق تعمیر شدهشرطیشود، به میی پیشنهاد تعمیر

 یر استفاده کرد: زتوان در موارد میشوند. این محصول را 

 .تعمیرات بتن 

 سازی و پوشش نهایی.مالت کفدر 

  ساختمان اندود پوششی بیروناجرای هنگام. 

  مخازن.بتن بندی و ساخت آبدرمالت 

  دار.نصب آجر و کاشی روی سطوح شیبهمراه با مالت سیمانی برای 

  ی برای فوالد.گپوشش ضد خوردتولید 

 مشخصات فنی:

 شیری رنگ التکس شکل ظاهری

 گراد(درجه سانتی 02بر لیتر )در کیلو گرم  20/1 وزن مخصوص

 فوالد، آجر و غیره.عالی به بتن،  چسبندگی

 روز( مخلوط شده با سیمان 7مگاپاسکال )پس از  8/1 مقاومت برشی 

 

 ها:ویژگی

 پذیری.بهبود خاصیت انعطاف 

 شدگی.کاهش جمع 

 .کنترل آب انداختگی 

 .پایداری شیمیایی خوب 

 مالت و بتن بهبود پایداری و سختی. 

 .پایداری عالی در برابر نفوذ آب 

 افزایش مقاومت سایشی. 

  ها.در برابر یخ زدن و نفوذ نمکمصالح پایه سیمانی پایداری 

 .چسبندگی عالی به بتن، فوالد، آجر، شیشه، چوب، پلی استایرن منبسط شده و اغلب مصالح ساختمانی 

 خوردگی. مدت فوالد در برابر طوالنی تمحافظ 

 .انبساط حرارتی و ضرایب مکانیکی معادل با بتن 

  استفاده کرد.  آشامیدنیرا در مخازن آب توان آنمینیست و می س 
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 های مصرف:روش

 عنوان یک افزودنی بتن:به -1

Arina-bond ABA 401 های بجا مانده باعث ضعف و نفوذپذیری شوند، حفرهمی سختکه بتن یا مالت مان پرتلند طراحی شده است. زمانیبرای مصرف با سی

ها و حفره ند ودهمیای را تشکیل پارچهخورند و فیلم یکمیهای آن بهم پیوند شود، ملکولمیبه مخلوط اضافه  Arina-bond ABA 401که شوند. وقتیآن می

درصد وزن سیمان مصرفی  02تا  12بین آن د. مقدار مصرف شومیپذیری در برابر آب عث افزایش مقاومت و هم کاهش نفوذبا پوشاند کهمیی خالی را افضاه

 است.

 الیه پیوند دهنده:عنوان به -0

باشد. دوغاب پیوند دهنده را با نسطح آن آب آزاد روی اشباع ولی  بتنب مانند بتن، آجر، سنگ و غیره را مرطوب کنید، اطمینان حاصل شود که ذسطوح جا

واخت و بدون حباب ادامه خمیری یکن دست آمدنزدن را تا بههم تهیه نمایید، Arina-bond ABA 401یمانه )حجمی( سیمان و یک پیمانه استفاده از دو پ

نباشند. ضخامت الیه پیوند دهنده  های ریز قابل دیدنای پخش کنید که سوراخگونهدار بهموی سفت دوغاب را روی سطح نم دهید. با استفاده از یک قلم

الیه  .نیست اجرا شود و در زمانی که الیه اول چسبناک اولباید پیش از خشک شدن کامل الیه  متر نباشد. درصورت نیاز به اجرای الیه دوم،میلی 0تر از بیش

 وجود آید.هدوم هم جهت با الیه اول اجرا شود تا پوشش کامل ب

 آماده سازی سطح:

ا، هآوری، چربین، روغن، گریس، ماده عملابه سیماجدا شده باشد. گرد و خاک، شیرسست یا کار بایستی سفت و عاری از ذرات اجرایی سطح زیر کاربرای هر

های پاششی، ساب یا برس تواند به روشمیسازی سطح را از روی سطح تمیزکنید. آماده شوندمیدیگر موادی که باعث عدم چسبندگی مواد تجزیه شونده، و 

 انجام شود. می سی

 ها:محدودیت

 گراد.+ درجه سانتی2سطح در زمان اجرا: کمینه دمای 

 گراد.+ درجه سانتی52طح در زمان اجرا: بیشینه دمای س

 کردن ابزار:تمیز

قط به شده فابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با آب قابل شستن هستند. مواد سخت 

 شوند.میمکانیکی پاک  هایروش

 ماندگاری: انبارش/
ول این محص . در ظروف اصلی باز نشده ماندگاریرا در برابر دمای زیاد و بارندگی حفاظت کنیدداری و آندور از تابش خورشید بر روی پالت نگهرا بهمحصول 

 ماه است. 10

 بسته بندی:
Arina-bond ABA 401  شود.میلیتری عرضه  12و  4در بسته بندی 

 

 های ایمنی:رهنمود
ه ینک و لباس کار استفادناک نیست، ولی در هنگام کار با مواد شیمیایی از وسایل ایمنی فردی مانند دستکش، عمی و خطرس Arina-bond ABA 401اگر چه 

 و به درمانگاه مراجعه کنید. دهیدصورت تماس احتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو کنید. در

 

 
 

 


