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Arina-bond EBA 201 
 های تعمیری، اتصال بتن به بتن و فوالد پیوندزا برپایه اپوکسی برای مالت

 آشنایی:
 Arina-bond EBA201 ونی ساختمان است. این محصول قبلدر فضاهای داخلی و بیرها دایمی بتن به بتن و بازسازی سازهجزیی برای اتصال چسب اپوکسی دو  

نامحلول است. قدرت چسبندگی نهایی آن به مراتب از مقاومت کششی در آب کند ولی پس از سخت شدن مقداری رطوبت را تحمل می شدنو درحین سخت 

 کند.ت و هیچ تنشی را به بتن وارد نمیبتن بیشتر است. محصول فاقد جمع شدگی اس

 کاربرد: 

Arina-bond EBA 201 ،بر روی سطوح و آجر است. این محصول  سرامیک یک پیوند دهنده مناسب برای اتصال مواد سیمانی تازه به بتن، سنگ، چوب، فوالد

دی های فوالبرای کاشت میله ی بتنی. همچنینهاآجر یا کاشی لعاب دار، سرامیک، موزاییک، و کفمانند: فوالد،  شودشده، سفت و با دوام استفاده می تمیز

 ها. ارتفاع سرستونعنوان پیوند دهنده برای روکش کردن یا تنظیم هبهای مرطوب، و الدر چ

 مشخصات فنی:

 خمیر خاکستری کم رنگ )پس از اختالط( شکل ظاهری

 : خاکستری Aجزء 

 : کهربایی Bجزء 

 وزنی  A  :B   =4  :1 نسبت اختالط

 گراد(درجه سانتی 55لیتر)در کیلوگرم در  55/1 وزن مخصوص مخلوط

 روز( 7مگاپاسکال )پس از  06 تاب فشاری

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

 روز( 7مگاپاسکال )پس از  56 تاب کششی

 روز( 7مگاپاسکال )پس از  06 تاب خمشی

 گراد+ درجه سانتی05تا  -05 بهره برداریدمای 

 گراد(درجه سانتی 55)در ساعت  0 سطحیگیرش 

 گراد(درجه سانتی 55روز )در  7 سخت شدن نهایی

 گراد(درجه سانتی 55دقیقه )در  06 زمان کارایی

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

 .تحمل رطوبت قبل، بعد و در حین سخت شدن 

 عالی. های مکانیکی اولیه و نهاییکسب مقاومت 

 .پایداری شیمیایی عالی 

 های مختلف تولید شده اند.برای اختالط صحیح، اجزای تشکیل دهنده در رنگ 

 .اختالط آسان 

 .بوی ناچیز و ایمن برای کاربران 

 .قابلیت استفاده بر روی سطوح خشک و مرطوب 

 .درحین سخت شدن جمع شدگی ندارد 

 شود.باعث خوردگی آرماتورها نمی 

  بر روی سطوح عمودی و باالسری.فابلیت کاربرد 
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 آماده سازی سطح:

وادی گر مها، مواد تجزیه شونده، و دیآوری، چربیابه سیمان، روغن، گریس، ماده عملباشد. گرد و خاک، شیرسست کار بایستی سفت و عاری از ذرات سطح زیر

 س سیمی انجام شود. قبل از اجرایهای پاششی، ساب یا برتواند به روشمیطح تمیزکنید. آماده سازی سطح شوند را از روی سکه باعث عدم چسبندگی می

Arina-bond EBA 201 کنید، دقت شود که آب آزاد روی سازی از آب تحت فشار استفاده می برقی تمیز کنید. چنانچه برای آماده سطح را با استفاده از مکنده

 سطح وجود نداشته باشد.

 اختالط:

دقیقه( مجهز به یک همزن دور در  466کند )حد اکثر یل دوراضافه کنید و با استفاده از یک در Aرا به جزء  Bخوبی تکان دهید. جزء ه ابتدا هر جزء را ب

ر تدست آید. برای تهیه احجام کوچکناپدید شده و مخلوطی یکنواخت بههای رنگی مخلوط کنید، یا تا زمانی که رگه مدت دو تا سه دقیقهها را بهمناسب آن

مقداری را مخلوط کنید که در مدت زمان در ظرف تمیزی ریخته و مخلوط کنید. فقط   Aرا با چهار قسمت از جزء   Bکافی است یک قسمت وزنی از جزء 

 د. کارایی استفاده شو

 روش اجرا:
طور هیکنواخت روی سطح اجرا کنید، بگونه ای که تمامی سطح بطور همخلوط شده را بهوا، یک الیه از ماده پیوندزای به کمک قلم مو، غلتک یا پیستوله بدون 

 و هنوز چسبندگی ظاهری دارد.  زا خشک نشدهزمانی بریزید که الیه پیوندکامل پوشش داده شود. بتن یا مالت تازه را در 
 مقدارمصرف مواد:

 کار(.ر مترمربع )بسته به همواری بسترگرم د 066تا  056

 ها:یتمحدود

Arina-bond EBA 201 گراد اجرا نکنید.+ درجه سانتی5ا در دمای کمتر از ر 

Arina-bond EBA 201 شود.ق نکنید زیرا باعث افت مقاومت میرا با حالل رقی 

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

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

 شوند.شده فقط به روش مکانیکی پاک می

 انبارش/ماندگاری:
ول این محص باز نشده ماندگاریفاظت کنید. در ظروف اصلی را در برابر دمای زیاد و بارندگی حداری و آناز تابش خورشید بر روی پالت نگه دورمحصول را به

 ماه است. 15

 بسته بندی:
Arina-bond EBA 201  شود.کیلوگرمی )مجموع اجزا( عرضه می 0در بسته بندی 

 های ایمنی:رهنمود
لباس کار استفاده کنید. در صورت تماس این محصول ممکن است باعث آسیب پوستی شود، در هنگام کار از وسایل ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و 

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

 

 
 

 


