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 برگه اطالعات فنی 

 

 

 یکه حاو باشدیم یاپوکس نیرز هیمانند و بر پا ریخم ،یجزئ 2محصول  نیا

 اصالح شده است. نیآمیدنر( با پلرکننده) هاسفت کیپرکننده و 

 
 ها:ویژگی

در  یتنها تنش کم نیبنابرا نخواهد شد. داریدر محصول پد یشدگشدن جمعسفت ندیدر طول فرآ -

 .خواهدآمد وجود به هاهیال نیب

 . مناسب است اریبس یدر برابر هوازدگ -

تحمل  ینیسنگ یهاکه وزن یاتصاالت یگراد برایدرجه سانت 70تا  60حدود  باال ) یحرارت یداریپا -

 .،داردستندین نیسنگ یهاکه متحمل وزنی اتصاالت یگراد برایدرجه سانت 110تا100کنند و حدودیم

 .باشندیبرخوردار م یخوب یداریقطعات بهم چسبانده شده از پا -

 .دارد یانسجام خوب -

 .مناسب است اریو بتن بس مانیچسباندن س یبرا جهیدارد که در نت یخوب یلیخ ییایقل یداریپا -

 .هستند مناسب است یادیکه متحمل بار ز یاتصاالت و قطعات ساختمان یبرا -

 .خوب است یکیالکتر قیعا کی یدارا -

 . مرطوب دارد یهاسنگ یرو یخوب یچسبندگ -

 -منبسط شده رنیاستیها حساس هستند مناسب است )مانند پلکه در برابر حالل یمواد وندیپ یبرا -

 (رنیاست نیبوتاد لیترین لویاکر

 و استفاده از آن  وجود نخواهد داشت. یدر نگهدار یمشکل نیو بنابر ا شودیمحصول متبلور نم نیا -

 

 مشخصات فنی:
 :شدنزمان خشک -

 ساعت 6تا  4

 :رنگ -

 یخاکستر-دی:سف 1جزء

 خاکستری– ی: خاک2جزء

 :(DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب یگرم بر سانت  1.71: 1جزء

 متر مکعب یگرم بر سانت 1.72: 2جزء

 

 موارد استفاده:
و  (تیمرمر -تی)گرانیعیطب یهاچسباندن سنگ یسنگ برا یمحصول در صنعت فرآور نیا

 .شودیو فوالد استفاده م (یمانیس کیموزائ مان،ی)سیو مصالح ساختمان مصنوعی یهاسنگ

پرکردن  یمناسب است و برا یلیخ یسطوح عمود یکه دارد برای مانند ریساختار خم لیدل به

سب مها و کنارهلبه یریگها و قالبحفره شدیها منا سطوح .با صاف  یبه عالوه  سبتا نا که ن

ستند را م صل نمود و برا توانیه سباندن)قالب یمت ستفاده  یظاهر نمای و هاکردن( نردهچ ا

 .کرد

کربنات(، یاس، پلیبیا رن،یاستیاستر، پلیپل سخت، یهایسیوی)پ کیمثل پالست گرید مواد

ش کاغذ، شوند و قطعات فلزیم زین شهیچوب و  سبانده  شش  نیکه با ا یتوانند چ صول پو مح

 .شوندیمحافظت م یدر برابر خوردگ یاند به خوبشده داده

 یو ی، پ کربن)تفلون(درویفلوئورو ه ،کونیلیس (،لیپروفیپل لن،یاتی)پلنیاولفیمانند پل یمواد

 محصول چسبانده  شوند. نیتوانند با اینم ل،یبوت کیمنعطف و الست یس

 

Pavirco.com website: 
E-mail: info@pavirco.com 

Instagram: pavirco 

 ابانیمالصدرا، خ ابانیتهران، خ: دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده:

 .زبر گردد یشده و کم زیتم یبه خوب دیسطح با .1

صول  .2 ستفاده مح صد ا ساس وزن  1و  کیبخش از جزء  2در شد که بایحجم( م ایبخش از جزء دو)بر ا با  یبه خوب دیبا

 .دیرنگ همگن بدست آ کیکه  ییشوند تا جا بیترک گریکدی

 .استفاده کرد یدهرنگ ی% برا 5حداکثر تا  یرنگ آکم ریتوان در صورت لزوم از خمیم .3

ساااعت  6 یال 4پس از  گراد اسااتفاده کرد.یدرجه سااانت 20 یدر دما قهیدق 55 یال 45به مدت  توانیمخلوط م نیاز ا .4

گراد به  یدرجه سااانت 20 یروز در دما 7پس از  یداریجا کرد و حداکثر پاشااده را جابهدهیقطعات بهم چسااب توانیم

 .دیآیدست م

 .دیینما زیتمAkemi Nitro-Dilution  ابزارآالت را با محلول  .5

 .دارد یکاهش دما بستگ ایو  شیروند خشک شدن به افزا .6

 سال خواهد بود. دومحصول  دیدر مکان خنک عمر مف یدر صورت نگهدار .7

  نکات ویژه:

 دییزبر نما یرا کم یسطوح فلز یسطح چسبندگ شیافزا یبرا. 

  مناسب حاصل گردد. مازاد چسب و  یکیو مکان ییایمیشود تا خواص ش تیکامالً رعا دیدو جزء با بیترک 2:1نسبت

 .خواهد شد یهادرنر باعث کاهش چسبندگ

 ید.یاستفاده نما یاز دستکش محافظ دست آکم 

 چسب و هادنر استفاده گردد یکاردک جداگانه برا 2از   دیبا. 

 مورد استفاده قرار داد دیچسب سفت شده را نبا. 

 دیآیمطلوب به دست نم یسخت  رایمحصول استفاده کرد ز نیاز ا دیگراد نبایدرجه سانت 10ریز یدر دما. 

 سفت سب  شاگر چ شدن پ لیتما ،ردیقرار گ دیشده در معرض نور خور  ایپرکردن و  یبرا نیبنابر ا .کندیم دایبه زرد 

 .ستیمناسب ن دیقابل مشاهده با رنگ روشن و سطوح سف یدادن درزها وندیپ

 شیو با افزا یکیدر صورت لزوم بصورت مکان باشد.ینم سریحالل م در صورت خشک شدن امکان کندن چسب توسط 

 .توان آن را جدا نمودیگرد میدرجه سانت 200از  شیدرجه حرارت ب

 مضر نخواهد بود. یسالمت یارائه شده رفتار شود چسب مورد نظر برا یهاکه مطابق با دستورالعمل یدر صورت 

 :یاطالعات فن



 

 

 یمدت مان کار

 گرم از جزء دو: 50+ مقدار  کیگرم از جزء  100( مقدار الف

 قهیدق 120-110گراد                    یدرجه سانت 10 در                              

 قهیدق 55-45گراد                      یدرجه سانت 20 در 

 قهیدق 30-20گراد                      یدرجه سانت 30 در 

 قهیدق 20-10گراد                      ینتدرجه سا 40 در  

 مختلف: ریگراد با مقاد یدرجه سانت 20( در ب

 20  قهیدق 70-60گرم از جزء دو          10+  کیگرم از جزء 

 50  قهیدق 60-50گرم از جزء دو          25+  کیگرم از جزء 

 100  قهیدق 55-45گرم از جزء دو          50+  کیگرم از جزء 

 300  قهیدق 50-40گرم از جزء دو          150+  کیگرم از جزء 

 گراد: یدرجه سانت 20 یدر دما یمتر یلیم 2 هیال کی یبرا D3- (روند سخت شدن )درجه سخت شدن  

 3       ساعت  24ساعت          8ساعت           7ساعت          6ساعت          5ساعت         4ساعت 

 --------          35             38                55                66                73                80 

  یکیمکان یهایژگیو 

 40-50 متر مکعب:/وتنین   DIN 53452  استحکام  خمش 

 20-30متر مکعب: وتنین /  DIN 53455یاستحکام کشش   

 E-   :متر مکعب وتنین9000 -8500ماژول / 

 ییایمیرابر مواد شمقاومت در ب

  0.5<جذب آب%          :DIN 53495  

 داری%   :           پا 10 میسد دیکلر محلول  

 دارینمک     :                             پا آب 

 داری%   :                        پا 10 ومیآمون 

 داری%:                    پا 10 ییایقل نوشابه 

 داری%:        پا 10 کیر دیکلر درویه دیاس 

 مشروط یداری:                      پا%10 کیاست دیاس 

 مشروط یداری:                     پا%10 کیفرم دیاس 

 داری:                                     پانیبنز 

 داری:                                  پالیگازوئ 

 داریموتور :                           پا روغن 


