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 شرح محصول 

انعطاف  مناسب،چسبندگی  عالی، ی با مقاومتاین محصول دوجزی

 ی،چوبکفپوش جهت چسباندن  و مقاومت دمایی باال عالیپذیری 

روی انواع سطوح  براورتان بدون حالل و لیمینت بر پایه پلیپارکت 

 است. طراحی شده....  سنگی وموزاییکی، 

 

 موارد کاربرد

چسباندن چوب و پارکت بر روی انواع سطوح برای این محصول 

 گیرد.مورد استفاده قرار می و ... سرامیکی ،سنگی، سیمانی موزائیکی،

 

 جزء اول اطالعات فنی

 کرم رنگ ظاهری

 خمیری حالت ظاهری

gr/cm) دانسیته
3) 20/2±6/1 

 درصد 99حداقل   درصد جامد وزنی

 اطالعات فنی جزء دوم

 ای شفافقهوه رنگ ظاهری

 مایع روان حالت ظاهری

gr/cm) دانسیته
3) 20/2±1 

 درصد 99حداقل   درصد جامد وزنی

 
 

 

 اطالعات فنی مخلوط دو جزء

 کم رنگ زرد رنگ ظاهری

 خمیری حالت ظاهری

gr/cm) دانسیته
3

) 20/2±5/1 

 درصد 99حداقل  درصد جامد وزنی

 ساعت pot life 0/0-0زمان 

 حداکثر  زمان سختی نهایی

 قسمت جزء دوم 1قسمت جزء اول+  6: دو جزء نسبت اختالط

 
 

 شرایط محیطی

درجه سانتیگراد باالتر  00از  شود دمای سطح و محیطپیشنهاد می

 باشد.

 
 

 آماده سازی سطح

 چربی و ،ونه آلودگیعاری از هرگ ،ر باید کامالً خشکسطح مورد نظ

 غبار باشد.  گرد و

 

 اعمالروش 

دقیقه با  2-3 به مقدار مناسب، در مدت زمانابتدا دو جزء را 

 یکدیگر مخلوط کرده تا خمیری یکنواخت و زرد رنگ حاصل شود.

 روی سطح  بر دارشانه ماله را بوسیله لیسه، کاردک ومخلوط حاصل 
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ساعت  0مدت زمان حداکثر تا  یبایست مخلوط دو جزء. نماییداجرا 

  مصرف گردد.

 

 نکات ایمنی

. دور از شعله پوست و چشم فوراً با آب شسته شودرصورت تماس با د
 و مطالعه ضمن است موظف مجری نیز وو جرقه نگهداری شود 

 ماسک از مصرف هنگام در محصول، این MSDS شرایط رعایت
 که از هاییدر محیط و نموده استفاده ایمنی دستکش و مخصوص

 محصول استفاده شود. برخوردارند مناسب تهویه

 

 شرایط نگهداری
 دور به C o35-15 دمای در خنک و خشک مکان در دربسته، ظروف در
 .شود نگهداری آتش و جرقه از

 .ساخت تاریخ از پس یکسال حداکثر :مفید عمر

 

 

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

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