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Arina-primer LEP 231 
 سازی سطوح خشک و مرطوب بتنییق با قدرت نفوذ عالی برای آمادهپرایمر اپوکسی رق

 آشنایی:
تولید  خاص های اپوکسیپایه رزینمحصول برهای مکانیکی زیاد است. این رقیق، بدون حالل و دارای مقاومت پرایمر اپوکسی دو جزیی  Arina-primer LEP 231  

گیرد. مورد استفاده قرار می FRPروش ح بتنی برای اجرای مقاوم سازی بهسازی و آماده نمودن سطوهمین دلیل برای بسترکند. بهشده و تا عمق بتن نفوذ می

 ارد.این پرایمر قابلیت استفاده بر روی سطوح خشک و مرطوب را د

 کاربرد:

Arina-primer LEP 231 ی بین مصالح ساختمانیهای مصالح ساختمانی است. همچنین پیوند بسیار خوبها و ریز ترکدرون مویینهالی بهدارای ویژگی نفوذ ع 

 شود:در موارد زیر استفاده می آورد. از این محصولوجود میبه

 های خشک و مرطوب، قبل از اجرای پرایمر زنی سطوح متراکم و سخت بتنی در حالتFRP. 

 های تعمیری.عنوان پرایمر برای همه مالتبه 

 سخت.بسیارهای داخل منافذ آن و تشکیل پلیمربه ، با نفوذسخت شده های مکانیکی بتنبهبود ویژگی 

 های بتن.انسداد ریز ترک 

 های متخلخل.پایدارسازی سازه 

 .پوشش سطوح خشک و مرطوب بتنی 

 فنی:مشخصات 

 رنگ )پس از اختالط(مایع شیری  شکل ظاهری

 : مایع شفاف Aجزء 

 : مایع کهربایی Bجزء 

 وزنی  A  :B   =4  :1 نسبت اختالط

 گراد(درجه سانتی 52یلوگرم در لیتر)در ک 30/1 وزن مخصوص مخلوط

 متخلخلیک الیه برای سطوح فشرده و دست کم دو الیه برای سطوح   تعداد الیه های پیشنهادی:

 شود(   مگاپاسکال )بتن کنده می 2/5 پایداری چسبندگی

 گراد+ درجه سانتی52تا  -02 دمای بهره برداری

 گراد(درجه سانتی 52ساعت )در  54 گیرش اولیه

 گراد(درجه سانتی 52روز )در  14 سخت شدن نهایی

 گراد(درجه سانتی 52دقیقه )در  03 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 

 های خشک و تر. نفوذ عالی به درون بستر 

  53کاستن از مصرف رزین در عملیات مقاوم سازی تا حد% 

 .غلظت کم و قدرت نفوذ زیاد 

 کاربرد آسان. 

 .در حین خشک شدن فاقد جمع شدگی است 

 .زمان کارایی طوالنی  
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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

های پاششی، ساب یا برس سیمی انجام شود. قبل از اجرای تواند به روشتمیزکنید. آماده سازی سطح میطح شوند را از روی سکه باعث عدم چسبندگی می

Arina-primer LEP 231 ساعت رها کنید تا  54کنید، سطح را به مدت فشار برای آماده سازی استفاده میکنید. اگر از آب تحت برقی تمیزمکنده  سطح را با

 خشک شود.

 اختالط:

دقیقه( مجهز به یک همزن مناسب دور در  433کند )حد اکثر یل دوراضافه کنید و با استفاده از یک در Aرا به جزء  Bخوبی تکان دهید. جزء هجزء را بابتدا هر

 دست آید.همدت دو تا سه دقیقه مخلوط کنید تا مخلوطی یکنواخت بها را بهآن

 روش اجرا:

Arina-primer LEP 231 نید، در صورت نیاز کبر روی سطح آماده سازی شده اعمال  کمک قلم مو، غلتک یا پیستوله بدون هوامخلوط شده بهدرستی را که به

 ساعت بین اجراهای متوالی ضروری است.  5های متخلخل، فاصله زمانی های متعدد در بتنبه اجرای الیه
 مقدارمصرف مواد:

 کار(.همواری بستردر هر الیه )بسته به مربع گرم در متر 533تا  133

 ها:محدودیت
Arina-primer LEP 231 گراد اجرا نکنید.+ درجه سانتی2ا در دمای کمتر از ر 

Arina-primer LEP 231 شود.ق نکنید زیرا باعث افت مقاومت میرا با حالل رقی 

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

 کردن ابزار:تمیز

ت واد سخد. مابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حالل پیشنهادی قابل شستشو هستن

 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. 15

 بسته بندی:

Arina-primer LEP 231  شود.کیلوگرمی )مجموع اجزا( عرضه می 0در بسته بندی 
 های ایمنی:رهنمود

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

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

 

 
 

 


