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 شرح محصول 

سی دارای انعطاف یوای پیهپایه رزین برتک جزئی این محصول 
چسبندگی قوی، استحکام مناسب و  ،عملکرد سریع ،پذیری باال
-های پیجهت چسباندن پروفیلباشد که میبرابر رطوبت  مقاومت در

 طراحی گردیده است.  فشار قویهای آب و فاضالب و لوله سیوی
 

 موارد کاربرد

-ویهای پیسی و لولهویاین محصول جهت چسباندن صفحات پی

مورد استفاده قرار  و ...مربوط به شبکه آب و فاظالب  قویفشار  سی

 گیرد. می

 

 اطالعات فنی 

 شفاف رنگ ظاهری

 مایع یکنواخت حالت ظاهری

 04±1 وزنیدرصد جامد 

 پوازسانتی 11444-0444 (r=04 ،s=6 ،°C 0±02ویسکوزیته )

gr/cm) دانسیته
3

) 40/4±1/1 

 دقیقه 06حداکثر  زمان خشک شدن سطحی

 دقیقه 06حداکثر  زمان خشک شدن کامل

 استون حالل رقیق کننده

 

 شرایط محیطی

سانتیگراد باالتر درجه  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 

سطح داخلی به صورت الیه نازکی برروی مو بوسیله قلمچسب را 
ه با به همین صورت سطح رویی دهانه لول، پخش نمائید اتصال رابط

لوله  سپس .تری از چسب آغشته نماییدرا با الیه ضخیمقطر کوچکتر 
و اتصال را بدون هیچگونه چرخشی تا رسیدن لبه لوله به انتهای 

ل داخل یکدیگر نمائید و برای چند ثانیه، بدون حرکت نگهدارید ،اتصا
اتصال دقیقه  14پس از گذشت زمان  تا گیرش اولیه بدست آید.

 گردد.محکم می

 

 نکات ایمنی

نگهداری  حرارت و شعله از دور باید و بوده اشتعال محصول قابل این
 شرایط رعایت و مطالعه ضمن است موظف مجری نیز و شود

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

 محصول استفاده شود. برخوردارند
 

 شرایط نگهداری

 C دمای مکان خشک و خنک درظروف دربسته، در در 
o 53-53 

 شود.نگهداری دور از جرقه و آتش به 

 .حداکثر یکسال پس از تاریخ ساخت عمر مفید:

 (AD-240-PVC) فشار قوی سیویپی چسب
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 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.

 (AD-240-PVC) فشار قوی سیویپی چسب
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