
ندارد

مــات تعمیــری اپوکســی )  SCR-04( یــک مــات تعمیری 

ــن اپوکســی اصــاح  ــه رزی ــر پای ــدون حــال ب ــی ب دوجزئ

شــده و تحــت کنــرل هــای ویــژه اســت کــه قابلیــت اجــرا 

بــر روی ســطوح افقــی و عمــودی را داراست.ســهولت 

ــر روی مقاطــع  اختــات و اجــرای آســان، قابلیــت اجــرا ب

بتنــی خنــک و مرطــوب ، مقاومــت زیــاد و عــدم انقبــاض 

و نفــوذ ناپذیــری از ویژگــی هــای ایــن محصــول اســت

  EN  1504 بــا اســتاندارد   ایــن محصــول  اســتفاده از 

دارد. مطابقــت 

- قابلیت آب بند سازی و نفوذ ناپذیر کردن سطوح 

عدم انقباض 

- امکان اجرا در ترمیم های سازه ای و غیر سازه ای 

- امکان اجرا در ضخامت زیاد 

- چسبندگی بسیار باال و ضایعات بسیار کم در زمان اجرا 

- سهولت اجرا به صورت دستی 

- عاری از یون کلر 

- مناسب برای اجرا روی مقاطع بتنی مرطوب و خشک

- مقاومت در برابر سایش و رضبه

- تسطیح و ترمیم سطوح کرمو و متخلخل بن 

- ترمیــم و مرمــت شکســتگی های مقاطــع مختلــف بتنــی 

و یــا ســیامنی 

- تسطیح ناهمواری های ناشی از قالب بندی 

- پر کردن حفره های محل میان بولت ها 

- تعمیــرات مختلــف ســازه های دریایــی و مخــازن آب 

کــه در متــاس مســتقیم بــا آب هســتند بــه جهــت آب بنــد 

ســازی

- کاشت میگرد و انکر بولت

- چسباندن قطعات بتنی ، سنگی ،رسامیک و آجر

SCR- 04

SCR- 04ــاوت اســت. وزن مالت تعمیری   اپوکسی ــوع و محــل مــرف متف ــر اســاس ن ب

مصالــح الزم بــا محاســبه حجــم مــات الزم و بــا در نظــر 

گرفــن وزن مخصــوص پــودر قابــل محاســبه اســت.

ابتــدا ســطح مــورد نظــر را از هرگونــه آلودگــی، چربــی، 

روغــن، رنــگ و مصالــح سســت پــاک کــرده و آمــاده اجــرا 

 . یید  کیسه های 25 کیلوگرم )یا بسته بندی مورد نظر مشریان(منا

 12ماه در بسته بندی اولیه

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.
خاکسری

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

پودری
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