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Arina-patch ERM 247 
 ای بتن مالت اپوکسی با ساختار عالی برای تعمیرات سازه

                       آشنایی:
 Arina-patch ERM 247 کند وقیق و وزن متعارف است که شره نمیبا دانه بندی د های اپوکسی به همراه مصالح معدنیپایه رزینمالت سه جزیی بدون حالل بر 

پایداری مطلوب شیمیایی و مکانیکی رود. این محصول دارای مشخصات ساختاری عالی به همراه کار میای سطوح بتنی بهمیرات سازهسازی و تعبرای بستر

 است.

 کاربرد:

Arina-patch ERM 247 یل برای دل های مکانیکی بسیار خوب و پایداری شیمیایی عالی در سنین اولیه دارد. به همینکند و ویژگیمقاومت میعت کسب سربه

 توان در موارد زیر استفاده نمود: رود. این محصول را میکار میمقاصد متعددی به

 سطوح بتنیتعمیر. 

 .اصالح و تعمیر لبه درزهای آسیب دیده بتنی 

 های بتن.ها و سوراخحفرهای پرکردن سازه 

 .بهسازی و تسطیح سطوحی که نیاز به مسلح سازی بیرونی دارند 

 عنوان الیه پیوند دهنده روی بتن، فوالد، سنگ، چوب و غیره.به 

 عنوان پوشش مقاوم در برابر سایش و ضربه.به 

 مشخصات فنی: 

 خمیرخاکستری رنگ )پس از اختالط( شکل ظاهری

 : سفید Aجزء 

 : مشکی Bجزء 

 پودر خاکستری کم رنگ : Cجزء  

 وزنی  A  :B  :C :   =3  :1  :11 :نسبت اختال

 گراد(درجه سانتی 15یلوگرم در لیتر)در ک 050/1 وزن مخصوص مخلوط

 روز( 0مگاپاسکال )پس از  00 تاب فشاری

 شود(   مگاپاسکال )بتن کنده می 5/1 پایداری چسبندگی

 روز( 0)پس از  مگاپاسکال 30 تاب خمشی

 گراد+ درجه سانتی55تا  -35 دمای بهره برداری

 گراد(درجه سانتی 15روز )در  0 سخت شدن نهایی

 گراد(درجه سانتی 15دقیقه )در  55 زمان کارایی

 ها:ویژگی

 .چسبندگی عالی به بتن، فوالد و بیشتر مصالح ساختمانی 

 دار.مناسب برای سطوح خشک و نم 

  قبل، بعد و در حین سخت شدن.تحمل رطوبت 

 های مکانیکی اولیه و نهایی عالی.کسب مقاومت 

 .پایداری شیمیایی عالی 

 .پایداری در برابر ضربه و تکان 

 .اجزای رنگی برای اطمینان از اختالط صحیح 

 .بر روی سطوح خشک نیاز به پرایمر ندارد 

 شود.کند و جاری نمیشره نمی 

 درحین سخت شدن جمع شدگی ندارد. 

 شود.باعث خوردگی آرماتورها نمی 
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 .قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و باالسری را دارد 

 آماده سازی سطح:
ها، مواد تجزیه شونده، و دیگر آوری، چربیابه سیمان، روغن، گریس، ماده عملباشد. گرد و خاک، شیر ایستی سفت و عاری از ذرات سستسطح زیر کار ب

 تحت فشار انجام یا آب های پاششی، ساب، زبرکردند به روشتوانشوند را از روی سطح تمیزکنید. آماده سازی سطح میچسبندگی می موادی که باعث عدم

 وجود نداشته باشد.روی سطح تواند خشک یا مرطوب باشد ولی آب آزاد شود. سطح کار می

 اختالط:

مجهز  دور در دقیقه( 500کند )حد اکثر یل دورود. برای اختالط یک بسته استفاده از یک دریک بسته کامل مخلوط ش کماز تقسیم اجزا پرهیز شود و دست

مدت دو دقیقه مخلوط اضافه و به Aرا به جزء  Bکن برقی استفاده کنید. ابتدا جزء ای اختالط احجام بزرگتر از مخلوطشود، بربه یک همزن مناسب توصیه می

زدن ادامه دارد به آرامی را در حالی که همC دست آید ادامه دهید. سپس جزء به های رنگی ناپدید شده و مخلوطی یکنواختکنید. اختالط را تا زمانی که رگه

 زدن جلوگیری شود. رود هوا به داخل مخلوط در حین همدست آید. از وهآن اضافه کنید تا مخلوطی همگن ببه

 پرایمر زنی:
 عنوان پرایمر استفاده کنید.به Arina-primer LEP 231. برای سطوح خیس ولی بدون آب آزاد ازارددار نیاز به پرایمر ندسطوح خشک و نم

 روش اجرا:

وسیله کاردک، ماله یا دست مستقیما روی سطح آماده شده اجرا کنید. برای حفاظت پوست خود از مواد مخلوط شده را با توجه به ضخامت مورد نیاز به

قدارمصرف مشود. ردن ماله با حالل یا آب انجام میوسیله یک قلم موی آغشته به حالل مخصوص یا خیس کصافکاری نهایی سطح بهفاده کنید. دستکش است

 مواد:
 Arina-patch ERM 247 : متر.میلی 1 ضخامت مربع برایکیلوگرم در متر 050/1حدود 

 Arina-primer LEP 231: 150  به پرایمر(. مربع )در صورت نیازگرم در متر 500تا 

 ها:محدودیت
 متر.میلی 5کمینه ضخامت اجرا: 

 متر.میلی 50بیشینه ضخامت اجرا: 

 گراد اجرا نکنید.+ درجه سانتی5در دمای کمتر از 

 شود.ق نکنید زیرا باعث افت مقاومت میآن را با حالل رقی

  خشک شدن آن دارد. آوری وروز باشد، که بستگی به شرایط عمل 12تا  11 سن بتن بستر باید بین

 کردن ابزار:تمیز
ت خهستند. مواد س نشده با حالل پیشنهادی قابل شستنابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت 

 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 آنورشید بر روی پالت نگهدور از تابش خمحصول را به

 ماه است. 11

 بسته بندی:
Arina-patch ERM 247  شود.کیلوگرمی )مجموع اجزا( عرضه می 15و  2در بسته بندی 

 های ایمنی:رهنمود

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

 و به درمانگاه مراجعه کنید.را با آب گرم فراوان بشویید  احتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی بالفاصله موضع
 


