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 ايبوكسي

 :خصائص عامة
 خالي من المذيبات ألغراض االصالح والترميمشفاف يتكون من مركبين  ايبوكسي 1768إيبكور.  
 و اعمال االصالح و الترميم, يمكن خلطه برمال متدرجه لعمل مونه ايبوكسيه لتثبيت اشاير الحديد  . 
  يمتاز بالشك األبتدائي السريع- يمكن تشغيله علي االسطح الرطبه نسبيا .
  الكمرات الرأسية وبطنيات لألسطح وخاصةنظراً لخواصة الفريدة فهو مناسب لتثبيت األشاير الحديد في الخرسانة. 
  الخرسانهيتميز بمقاومة عالية لألنضغاط والشد وقوة األلتصاق مع. 

 

: األستخدامات
  الخرسانةو ترميممونه ايبوكسية ألصالح  -  اشاير حديد التسليح في الخرسانةلتثبيتمونه أيبوكسية الصقة  .
  أعمال الترميم والتكسية لخزانات مياه الشرب -  قواعد وقضبان الماكيناتو حقنأعمال تركيب .

 

: طريقة التشغيل
 .وازاله االجزاء الضغيفه والمفككهنظافة السطح وإزالة المواد الغريبة والزيوت والشحوم  .1
 .ارتداء القفاز وواقي العين قبل التشغيل ومراعاة التهوية الجيدة للمكان .2
. داخل الثقب الخليط يتم دهان برايمر من, جيداً  ويقلب  في وعاء مناسب إلي المصلب1768 ايبكوريضاف الريزن  .3

.  مم6يراعي ان يكون قطر التخريم اكبرمن قطر السيخ المزروع 
يتم عمل مونه ايبوكسيه باضافه الريزن الي المصلب و التقليب الحيد ثم تضاف مواد الملئ و التقليب حتي الحصول  .4

 .علي مونه متجانسه
 . من الخلط دقيقة15 خالل المونةيتم تشغيل المونة باستخدام األداة المناسبة حسب الغرض المطلوب ويراعي تشغيل  .5
  عمق الثقب باستخدام المونه االيبوكسيه ويتم زرع السيخ داخل الثقب طبقا للعمق السابق حسابه 2/3يتم ملئ  .6
 . طول السيخ داخل الثقب يجب ان يكون قوه التصاقه اكبر من مقاومه شد السيخ .7
.  االنتهاء من االستخدامفور (الثنر)غسيل األدوات المستخدمة بالمذيب  .8

 

: المواصفات الفنية
  ASTM (C - 580 Method A): اختبار االنحناء االستاتيكي

 ( يوم7بعد )          2مم/ نيوتن        42= اجهاد الكسر   
 ( يوم24بعد )         2مم/ نيوتن        67= اجهاد الكسر   

     2مم/  نيوتن   2320= المرونه   معامل 
 

Pullout test:  BS-EN 1881-2006 : 2مم/  نيوتن 31.4= ايام مقاومة خرسانة االختبار7بعد 

 .مم51=الطول المدفون في الخرسانه    مم8=  السيخ قطر  مركب2ايبوكسي شفاف - 
  طن0.88=   حمل الكسر(خ الحديديحدث انهيار للس)  2مم/  نيوتن 6.7=    الربطةقو   

. مم94= الطول المدفون في الخرسانه   مم11= السيخ طر         قللمونه االيبوكسية- 
 طن 3.00=   حمل الكسر(حدث انهيار للسيخ الحديد)  2مم/  نيوتن 9.7=    الربطةقو

 4   :   1=    مواد الملئ     :   (مصلب+ ريزن )   نسبة االيبوكسي 
            ASTM C301 ( ايام7بعد ) 2مم/ نيوتن2.9: مقاومه الشد  

   ASTM C579 method B ( ايام7بعد ) 2مم/  نيوتن 54: مقاومه االنضغاط 
 . ساعة24: زمن الشك االبتدائي 
.  ايام في درجه الحراره العادية7: زمن الشك النهائي 

م  24º دقيقه عند 20: زمن التشغيل في العبوة 
.  للمونه االيبوكسية3سم/  جم 2.1: الكثافة  

. ضغيف ضد المذيبات العضوية, متوسط ضد االحماض , ممتازة ضد الماء و القلويات: المقاومه الكيميائية 
.  شهر في العبوات االصليه المغلقه بعيدا عن الحراره العالية18: زمن التخزين  

 

    :تعليمات البيئة
 حسب تعليمات .  ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه- ةواقيالنظاره ال ارتداء - التهوية الجيده اثناء التشغيل(MSDS.)  


