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 شرح محصول 

این محصول برپایه رزین پلی استر غیر اشباع و بصورت دوجزئی تولید 
 میگردد.

 

 موارد کاربرد
جهت  ،این محصول بدلیل سخت شدن سریع و چسبندگی عالی از

چسباندن انواع سنگهای مصنوعی و طبیعی به یکدیگر ویا سطوح سیمانی و 
پرکردن منافذ ساختمان و محلهای مرطوب شامل حمام و دستشویی 

 .استفاده میگردد
 

 اطالعات فنی 

 فام.............................................................کرم )درانواع رنگهاقابل ارائه است(

 50/1±50/5زن مخصوص)گرم برسانتیمترمکعب(....................................و
 75±1درصدجامد وزنی دوجزء.......................................................................

 مکانیسم سخت شدن..........................................واکنش شیمیایی بین دوجزء

 تجهیزات مورد استفاده
 لیسه و کاردک

 

 شرایط محیطی
درجه باالتر از نقطه شبنم باشد. درآب وهوای گرم 3دمای سطح حداقل 

باشد درغیراین صورت  c°25-20دمای مواد قبل از اختالط میبایست 

Pot life  خیلی کوتاه میگردد جهت اطمینان از سخت شدن پوشش دمای

 باشد. c°10هوا و سطح میبایست باالتر از 

 آماده سازی سطح
 سطح موردنظر میبایست به خوبی تمیز، خشک وعاری از هرگونه آلودگی

 باشد.

 

 روش اعمال

 کلیه ی تجهیزات قبل از استفاده باید تمیز گردد -1
 ( هاردنر برداشته شودچسبدرصدوزنی جزاول)2نسبت  -2
 بوسیله لیسه وکاردک دوجزء را کامال باهم مخلوط کنید -3
 دقیقه فرصت داریم تا مخلوط جزاول ودوم را مصرف کنیم10حداکثر  -4

 نکات ایمنی

این محصول  MSDSمجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط 
ش ایمنی استفاده نموده و در درهنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستک

 محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند اجرا شود

 

 نگهــداری شــرایط

این محصول باید درفضای سربسته و دور از اشعه مستقیم  -ماه 6بمدت 
 درجه سانتیگراد نگهداری شود 0 -30دردمای 

 

 مالحظات
اطالعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده 

های کاربرد متفاوت و دور از است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش 
 دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.
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