SCB- 01

 )01-SCBیکــی از مــواد
چســب بــن مایــع ( SCB- 01
شــیمیایی پرکاربــرد در صنعــت ســاختامن اســت
کــه مقاومــت کششــی ،خمشــی و نیــز دوام بــن
را افزایــش میدهنــد .از مهمرتیــن خاصیتهــای
چســب بــن چســبندگی و جلوگیــری از تــرک در بــن
بعــد از گیــرش اســت .بیشــرین اســتفاده چســب بــن
مایــع مربــوط بــه عملیــات تعمیراتــی اســت.
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) 01-SCB
نتایــج اســتفاده ازچســب بــن مایــع ( SCB- 01
بــا اســتاندارد ASTM C1059 , ASTM C1042
قابــل ارزیابــی مــی باشــد.

 چسبندگی بسیار زیاد افزایش مقاومت فشاری ،خمشی و سایشی کاهش نفوذ پذیری افزایش چسبندگی بین بنت و میلگرد جلوگیری از ترک خوردن بنت -سهولت استفاده و رصفه اقتصادی

 تعمیر آسیب دیدگیهای بنت آب بندی دیوارهای استخر و منابع آب چسباندن قطعات خشک بتنی به یکدیگر بندکشی درزهای کاشی و رسامیک به منظور آببند منودن آنها

 ) SCBبــا توجــه بــه01-SCB
مقــدار دقیــق مــرف ( 01
آزمایشهــای طــرح اختــاط مشــخص خواهــد
شــد و بــا توجــه بــه محــل و هــدف مــرف بــه
می ـزان  20الــی  40درصــد جایگزیــن آب مرصفــی
میشــود.

ســطح مــورد نظــر بایــد کامــاً متیــز و عــاری از
هرگونــه گــرد و خــاک و چربــی باشــد .وســیله
چســب بــن را ابتــدا بــا آب مرصفــی رقیــق منــوده
بــه حــدی کــه چســب بــن رقیــق بدســت آیــد،
ســپس چســب را بــه اجـزای خشــک بــن یــا مــات
اضافــه میکنیــم و پــس از اختــاط کامــل مــورد
مــرف ق ـرار گیــرد.

توصیــه مــی شــود انبــار داری در
دمــای  5تــا  45درجــه ســانتی
گــراد و بــه دور از تابــش نــور
خورشــید باشــد.

12ماه در بسته بندی اولیه

7
بســته بنــدی :بشــکههای  4و  20و  220لیــری
(یــا بســته بنــدی مــورد نظــر مشــریان)

ایــن مــاده آتــش زا نبــوده و خطــری بـرای محیــط
زیســت و بهداشــت نــدارد.
در صــورت متــاس بــا چشــم و یــا بــا پوســت بــا آب
رسد شستوشــو شــود.
جهــت اطــاع از کلیــه نــکات ایمنــی مرتبــط بــا
اســتفاده از محصــول بــه برگـهی اطالعــات ایمنــی
( )MSDSمراجعــه شــود.

