كيماويات األنشاء

يسمو مصر

ابيكور 500

ايبوكسي

ايبوكسي لحقن الشروخ
خصائص عامة:

 ابيكور  500اٌبوكسى شفاف ٌتكون من مركبٌن خالً من المذٌبات.
ٌ متاز بلزوجة منخفضة لٌتغلغل بقوة فً السطح.
ٌ متازبصغر وزنه الجزٌئً وفتره تشغٌل طوٌله مما ٌناسب اعمال الحقن.

االستخدامات:
 حقن انشروخ.طريقة التشغيل:

-

انعزل انكهربائي- .

ربط انخرسانة انجذيذة مع انقذيمة .

 .1نظافة السطح وإزالة المواد الغرٌبة مع إزالة الزٌوت والشحوم مٌكانٌكٌا ً وكٌمٌائٌا ً.
 .2توسٌع الشروخ وإزالة األجزاء الضعٌفة والمفككة والطبقات المنفصلة حول الشروخ.
 .3ارتداء القفاز وواقً العٌن قبل التشغٌل ومراعاة التهوٌة الجٌدة للمكان.
 .4تثبٌت وصالت انابٌب الحقن بطول الشرخ علً مسافات حسب الحالة.
 .5ترمٌم وغلق الشرخ من الخارج بالمونة األٌبوكسٌة إبيكور .1768
ٌ .6ضاف رٌزن ابيكور  500إلى المصلب فً وعاء مناسب مع الخلط الجٌد.
ي االرتداد من خالل خراطٌم الحقن ومن أسفل الى أعلى حتى ٌظهر األٌبوكسً فً
 .7حقن الخلٌط فً الصمام عد م
الخرطوم من اعلً للتأكد من حقن الشرخ باألٌبوكسً إبيكور  ,500و ٌكرر العمل مع باقً الصمامات.
ٌ .8راعً تشغٌل الخلٌط خالل زمن الٌتعدي  120دقٌقة.
ٌ .9تــم إزالة الصمامات وسد مكانها بالمونة األٌبوكسٌة إبيكور .1768
 .10غسيل األدوات المستخدمة بالمذٌب (الثنر) بعد االنتهاء من االستخدام مباشرة .

المواصفات الفنية:

اختبار االنحناء
 اجهاد انكسر
 معامم المرونة

)ASTM (C- 580 method A ):
 33 :نيىتن  /مم ( 2بعذ  20ايام )
 2300 :نٌوتن  /مم (2بعد  20اٌام )

:BS-EN 1881-2006 :
Pullout test
 لالٌبوكسً  2مركب (رٌزن  +مصلب)
 3.7 :نٌوتن  /مم( 2حدث خلع للسٌخ ) Pull out
قوه الربط
 8 :مم  ,الطول المدفون فً الخرسانة  45 :مم
قطر السٌخ
 0.4 :طن (تم االختبار بعد  15اٌام من تارٌخ الصب) و قطر االسطوانة  60 :مم
حمل االنهٌار
 لالٌبوكسً  3مركب (رٌزن  +مصلب  +مواد ملء) تثبٌت اشاٌر فً الخرسانه
 11 :نٌوتن  /مم( 2حدث انهٌار للسٌخ الحدٌد )yield to steel bar
قوه الربط
 11 :مم  ,الطول المدفون فً الخرسانة =  90مم
قطر السٌخ
 3.0 :طن (تم االختبار بعد ٌ 11وم من تارٌخ الصب)
حمل االنهٌار
2
اجهاد الخرسانة المستخدمه  31.40نٌوتن  /مم
الربط بٌن السٌخ الحدٌد و الخرسانة باستخدام ابيكور  500مع مواد الملئ المتدرجة و ٌكون سمك المونه
االٌبوكسٌة حوالً  3مم حول السٌخ الحدٌد.
2
 70نٌوتن  /مم ( بعد ٌ15وم) ( ASTM ) method B C 579
مقاومة االنضغاط :
 24ساعة .
زمن الشك االبتدائى :
 7اٌام فى درجة حرارة الجو العادٌة .
زمن الشك النهائى :
 120دقٌقة عند درجة حرارة  º 24مئوٌة.
زمن التشغيل فى العبوة :
ممتازة الى جٌدة ضد الماء والقلوٌات والمنظفات الصناعٌة  ,ومتوسطة ضد
المقاومة الكيميائية :
االحماض  ,وضعٌفة ضد المذٌبات العضوٌة.
 18شهر فى العبوات االصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌة .
زمن التخزين :

تعليمات البيئة:

الواقً.
ة
واقً – ارتداء الماسكات والقفازات
 التهوٌه الجٌده اثناء التشغٌل – ارتداء النظاره ال ة
 احتٌاطات التداول والتشغٌل :حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة ).(MSDS
لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
العنوان 21 :تقسٌم االوقاف – مٌدان السواح – القا هرة – جمهورٌة مصر العربٌة
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