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Arina-patch GSP 245 
 ای بر پایه اپوکسی برای مصارف عمومی  چسب خمیری سازه

                       آشنایی:
 Arina-patch GSP 245         کند وصنعتی خاص که شره نمی ای معدنی وههای اپوکسی، تغلیظ شده با پودردو جزیی بدون حالل برپایه رزین چسب خمیری 

رود.کارمیطوح برای اجرای مقاوم سازی بهای سطوح بتنی، پرکردن درزها و زیرسازی سبرای بسترسازی، تعمیرات سازه  

 کاربرد:
Arina-patch GSP 245 شود. ر حین سخت شدن دچار جمع شدگی نمیو دکند سرعت کسب مقاومت میهچسب و مالت تعمیری با مصارف عمومی است که ب

رای ده آل بهمین دلیل محصولی ایو پایداری شیمیایی عالی دارد. بههای مکانیکی بسیار خوب کند و ویژگیوبی بین مصالح ساختمانی ایجاد میاتصال بسیار خ

 توان در موارد زیر استفاده نمود: باشد. این محصول را میمقاصد متعددی می

 ها یا ضربه گیرهای فلزی.سازی عرشه پلبستر 

 های مختلف افقی، عمودی یا باالسری.های سطحی در حالتتعمیرسطوح بتنی آسیب دیده و حفره 

  دار.سطوح شیبآجر روی نصب 

 .نصب مطمئن پیچ در دیوار 

 .نصب میلگرد 

 ها.پرکردن درز 

 ها.پرکردن چال پیچ 

  اسیدهاچسباندن کاشی و سرامیک مقاوم در برابر. 

 بتن. هایترکنصب پکر سطحی برای تزریق در 

 کامپوزیتی به بتن و سایر مصالح ساختمانی.هایچسباندن صفحات فلزی، نوار و ورق 

 ها.تسطیح الیه زیرین سقف و تیر 

 مشخصات فنی: 
 شکل ظاهری

                                   

 خمیرخاکستری رنگ )پس از اختالط(

 : کرم رنگ Aجزء 

 : مشکی Bجزء 

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

 گراد(درجه سانتی 55یلوگرم در لیتر)در ک 057/1 وزن مخصوص مخلوط

 روز( 0مگاپاسکال )پس از  55 تاب فشاری

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

 روز( 0مگاپاسکال )پس از  57 تاب خمشی

 گراددرجه سانتی+ 55تا  -35 ریبردادمای بهره 

 گراد(درجه سانتی 55روز )در  0 سخت شدن نهایی

 گراد(درجه سانتی 55دقیقه )در  57 زمان کارایی

 

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

 های مکانیکی اولیه و نهایی عالی.کسب مقاومت 

 .پایداری شیمیایی عالی 

 .مقاوم در برابر ضربه و تکان 

 .اجزای رنگی برای اطمینان از اختالط صحیح 

 .بر روی سطوح خشک نیاز به پرایمر و پیوند دهنده ندارد 
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  .سفت است ولی کارایی خوبی دارد 

 .درحین سخت شدن جمع شدگی ندارد 

 شود.باعث خوردگی آرماتورها نمی 

  دارد.قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و باالسری را 

 آماده سازی سطح:

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

انجام شود. سطح کار باید  ساب،  یا زبرکردنهای پاششی، روش تواند بهشوند را از روی سطح تمیزکنید. آماده سازی سطح میکه باعث عدم چسبندگی می

 قبل از اجرا خشک باشد.

 اختالط:

دور در دقیقه( مجهز به یک همزن مناسب  077کند )حد اکثر یل دوروبا استفاده از یک در اضافه کنید Aرا به جزء  Bابتدا هرجزء را به تنهایی بهم بزنید، جزء  

زدن را ادامه دهید. برای تهیه احجام کوچکتر الزم است دست آید همهرنگ و همگن بتی یکناپدید شده و مال که خطوط رنگیبه مدت سه دقیقه یا تا زمانی

مخلوط کنید. فقط مقداری را مخلوط کنید که در را ها خوبی آنر همزن تمیزی ریخته و بهرا د Aقسمت از جزء  و سه Bیک قسمت حجمی یا وزنی از جزء 

 مدت زمان کارایی مصرف شود. 

 روش اجرا:
Arina-patch GSP 245 کنید. مواد اضافی با حرکت مستقیما روی سطح آماده شده پخش  با توجه به ضخامت مورد نیاز به وسیله کاردک یا ماله مخلوط شده را

روز حاصل  0قاومت نهایی پس از ساعت امکان پذیر است. ولی م 0بعد از  برداشته شود. نصب قطعات مسلح کننده بیرونیحرکت اجرا ماله یا کاردک هم سو با 

 شود. می

 مقدارمصرف مواد:
 متر ضخامت.میلی 1کیلوگرم در مترمربع برای  057/1حدود 

 ها:محدودیت
 متر.میلی 5ناسب برای اجرای هرالیه: ضخامت م

Arina-patch GSP 245 گراد اجرا نکنید.+ درجه سانتی5ا در دمای کمتر از ر 

Arina-patch GSP 245  شود.میرا با حالل رقیق نکنید زیرا باعث افت مقاومت آن 

  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 سخابزار و وسایل کار بایستی 

 شوند.های مکانیکی پاک میشده فقط به روش

 انبارش/ماندگاری:

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

 ماه است. 15

 بسته بندی:

Arina-patch GSP 245  شود.)مجموع اجزا( عرضه میگرمی کیلو 0در بسته بندی 
 های ایمنی:رهنمود

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

 
 


