
مقــدار دقیــق مــرف  ) SCB-01 ( بــا توجــه بــه 

خواهــد  مشــخص  اختــاط  طــرح  آزمایش هــای 

ــه  ــه محــل و هــدف مــرف ب ــا توجــه ب شــد و ب

ــی  ــن آب مرف ــی 40 درصــد جایگزی ــزان 20 ال می

می شــود.

ــاری از  ــز و ع ــاً متی ــد کام ــر بای ــورد نظ ــطح م س

هرگونــه گــرد و خــاک و چربــی باشــد. وســیله 

چســب بــن را ابتــدا بــا آب مرفــی رقیــق منــوده 

ــد،  ــت آی ــق بدس ــن رقی ــب ب ــه چس ــدی ک ــه ح ب

ســپس چســب را بــه اجــزای خشــک بــن یــا مــات 

ــورد  ــل م ــاط کام ــس از اخت ــم و پ ــه می کنی اضاف

ــرد. ــرار گی مــرف ق

توصیــه مــی شــود انبــار داری در 

ــانتی  ــه س ــا 45 درج ــای 5 ت دم

ــور  ــش ن ــه دور از تاب ــراد و ب گ

ــد. ــید باش خورش

 12ماه در بسته بندی اولیه

ــری  ــکه های 4 و 20 و 220 لی ــدی: بش ــته بن  بس

)یــا بســته بنــدی مــورد نظــر مشــریان(

ایــن مــاده آتــش زا نبــوده و خطــری بــرای محیــط 

زیســت و بهداشــت نــدارد.

در صــورت متــاس بــا چشــم و یــا بــا پوســت بــا آب 

رسد شست و شــو شــود.

ــا  ــط ب ــی مرتب ــکات ایمن ــه ن جهــت اطــاع از کلی

اســتفاده از محصــول بــه برگــه ی اطاعــات ایمنــی 

)MSDS( مراجعــه شــود.

7

مــواد  از  یکــی   )01-SCB( مایــع  بــن  چســب 

شــیمیایی پرکاربــرد در صنعــت ســاختامن اســت 

کــه مقاومــت کششــی، خمشــی و نیــز دوام بــن 

مهمریــن خاصیت هــای  از  می دهنــد.  افزایــش  را 

چســب بــن چســبندگی و جلوگیــری از تــرک در بــن 

بعــد از گیــرش اســت. بیشــرین اســتفاده چســب بــن 

ــت. ــی اس ــات تعمیرات ــه عملی ــوط ب ــع مرب مای

 ) 01-SCB ( ــع ــن مای ــج اســتفاده ازچســب ب نتای

  ASTM C1059 , ASTM C1042    بــا اســتاندارد

ــی مــی باشــد. ــل ارزیاب قاب

- چسبندگی بسیار زیاد 

- افزایش مقاومت فشاری، خمشی و سایشی 

- کاهش نفوذ پذیری 

- افزایش چسبندگی بین بن و میلگرد 

- جلوگیری از ترک خوردن بن 

- سهولت استفاده و رصفه اقتصادی

- تعمیر آسیب دیدگی های بن 

- آب بندی دیوار های استخر و منابع آب 

- چسباندن قطعات خشک بتنی به یکدیگر 

- بندکشی درزهای کاشی و رسامیک به منظور آب 

بند منودن آنها
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