
 

 

 5010چسب اپوکسی 

AKEPOX 5010                                                                        

 برگه اطالعات فنی 

 

 

سفت  کیو  یاپوکس نیرز هیاز حالل و بر پا ی، ژل مانند، عار یجزئ 2محصول چسب  نیا

  است. کیفاتیکلوآلیس نهیآم یکننده)هاردنر( با پل

 ها:ویژگی
 .دارد ییباال اریبس یکه دارد قدرت لغزندگای ژله یچسبندگ لیبه دلو  دارد یانسجام خوب -

تنها تنش  نینخواهد شد. بنابرا داریدر محصول پد یشدگشدن جمعسفت ندیدر طول فرآ -

 .آمد خواهد وجود به هاهیال نیدر ب یکم

 .مقاوم است اریبس یمحصول در برابر هوازدگ -

 .رنگ شود یرنگ آکم ریتوسط خم تواندیم یبه خوب -

 .شود یزرد م یبه سخت -

 .مناسب است یلیبتن خ اندنچسب یبرا نبرایدارد و بنا یثبات خوب ییایدر مقابل مواد قل -

 .مناسب است کنند،یتحمل م ینیکه بار سنگ یچسباندن قطعات ساختمان یمحصول برا نیا -

 .مرطوب دارد هایسنگ یرو یخوب یچسبندگ -

 )مانند دهند مناسب است یکه نسبت  به حالل ها واکنش نشان م یمواد یمحصول برا نیا -

  ABS)استیرن وپلی

 .با رنگ روشن مناسب است یعیطب یهاسنگ یاست و برا دهیشفاف و رنگ پر -

  LGA سازمان هیدیتائ یو دارا ستیمضر ن یسالمت یبرا گرید شدن محصول،پس از سفت -

 

 مشخصات فنی:
 :رنگ -

 رنگبی        

 :(DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 3g/cm  16/1  تقریباً        

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

Instagram: pavirco 

 ابانیمالصدرا، خ ابانیتهران، خدفتر مرکزی: 

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 

 موارد استفاده:
های مصنوعی و یا مصالح ساختمانی های طبیعی )مرمریت و گرانیت( و همچنین سنگاین محصول عمدتاً در صنایع مرتبط با سنگ برای چسباندن سنگ

های روشن بدون استفاده توان از آن برای سنگمی شود. در نتیجهشود. اگر از مواد خام با کیفیت باال استفاده شود زرد رنگ نمی)بتن و آجر( استفاده می

 ای روی سطوح عمودی مقاومت خوبی دارد.از رزین اپوکسی استفاده کرد. به دلیل چسبندگی ژله

توانند ر میکربنات( کاغذ، چوب، شیشه و خیلی مواد دیگاس، پلیبیاستیرن، ایاستر ،پلیسی سخت، پلیویها )پیبه عالوه دیگر مواد مانند پالستیک

 چسبانده شوند.

های ها، بوتیلاورتانسی نرم، تفلون، پلیویها و هیدروکربن فلورایدها )مانند: پیپروفیلن(، سیلیکوناتیلن و پلیها )پلیالفیناین محصول برای چسباندن پلی

 الستیک بوتیل، مناسب نیست.



 

 

 دستورالعمل استفاده:  

 الف( محصوالت در قوطی

 باید کامال تمیز و کمی زبر شود .سطح تماس  .1

باشد که باید به خوبی با یکدیگر ترکیب شوند تا بخش از جزء دو)بر اساس حجم یا وزن( می 1بخش از جزء یک و  2درصد استفاده محصول  .2

 که مخلوط حاصل به صورت همگن درآید. جایی

 استفاده کرد. دهی% برای رنگ 5توان در صورت لزوم از خمیر رنگ آکمی حداکثر تا می .3

درجه  20ساعت در دمای  8الی  6پس از  باشد.گراد میدرجه سانتی 20دقیقه در دمای  30تا  20مخلوط حاصل به مدت  ژل تایم زمان مصرف .4

اجسام توان روی آنها گراد میدرجه سانتی 20ساعت در دمای  16الی  12توانند جا به جا شوند. پس از گراد، قطعات چسبانده شده میسانتی

 گراد به دست می آید.درجه سانتی 20روز در دمای  7سنگین قرار داد و یا به عنوان ابزار از آنها استفاده کرد. حداکثر استحکام پس از 

 تمیز نمایید. Akmei Nitro-Dilutionابزار آالت را با محصول .5

 روند خشک  شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد. .6

 سیستم کارتریج ب(

 کمی زبر شود . سطحی باید کامال تمیز و .1

سپس ماشه را فشار دهید تا وقتی که مواد  از هر دو دهانه بیرون بیاید و  دستگیره را از کارتریج خارج کنید و کارتریج را در تفنگی قرار دهید، .2

 زمان نازل مخلوط کن را بپیچانید.هم

 دهی استفاده کرد.برای رنگ % 5توان در صورت لزوم از خمیر رنگ آکمی حداکثر تا می .3

درجه  20ساعت در دمای  8الی  6پس از  باشد.گراد میدرجه سانتی 20دقیقه در دمای  30تا  20زمان مصرف مخلوط حاصل به مدت  .4

را فرآوری کرد. توان آنها گراد میدرجه سانتی 20ساعت در دمای  16الی  12جا شوند. پس از توانند جابهشده میگراد، قطعات چسباندهسانتی

 گراد به دست می آید.درجه سانتی 20روز در دمای  7حداکثر استحکام پس از 

 تمیز نمایید. Akemi Nitro-Dilutionابزار آالت را با محصول  .5

 شدن به افزایش و یا کاهش دما بستگی دارد.روند خشک .6

  



 

 

  نکات ویژه:

شیمیایی و مکانیکی مناسب حاصل گردد. مازاد چسب و هادرنر به صورت ترکیب دو جزء باید کامالً رعایت شود تا خواص  2:1نسبت  -

 های سطح گردد.آید و ممکن است باعث تغییر رنگ در لبهپالستیک در می

 های مکانیکی دارند مناسب نیست.هایی که پیستونهای بادی و تفنگهای تکی برای تفنگکارتریج -

 از دستکش محافظ دست آکمی استفاده نمایید. -

 های جداگانه استفاده کرد.کاردک ازای خارج کردن دو جزء باید بر -

 اگر چسب سفت شود و یا ژل مانندگردد دیگر قابل استفاده نیست . -

 گراد نباید از این محصول استفاده کرد زیرا به اندازه کافی سخت نخواهد شد.درجه سانتی 10در دمای زیر  -

 شود.متمایل به رنگ زرد می گراد چسبدرجه سانتی 50در دمای ثابت باالی  -

باشد. در صورت لزوم بصورت مکانیکی و با افزایش درجه حرارت بیش از در صورت خشک شدن امکان کندن چسب توسط حالل میسر نمی -

 توان آن را جدا نمود.د میاگردرجه سانتی 200

شدن دیگر برای سالمتی مضر استفاده گردد، در حین سفتهای ارائه شده رفتار شود و چسب به درستی که مطابق با دستور العمل در صورتی -

 نخواهد بود.

 کردن از آن استفاده نمود.توان پس از گرممی ای شکل)مانند عسل( گردد،در صورتی که جزء یک ژله -

بهتری نسبت به  باشند واکنشهایی که حاوی سیلیکات میهای طبیعی مورد نظر دارد. سنگقدرت چسبانندگی بستگی زیادی به نوع سنگ -

 هایی که حاوی کربنات هستند، دارند.سنگ

 مشخصات فنی:

 زمان کاری: -1

 :Bگرم از جزء  50و  Aگرم از جزء  100مخلوط  الف(

 دقیقه    70-60درجه سانتی گراد:     10

 دقیقه    30-20  درجه سانتی گراد:   20

 دقیقه    20-15    درجه سانتی گراد: 30

 دقیقه     10-  5    درجه سانتی گراد: 40

 درجه سانتی گراد و مقادیر متغیر: 20ب( در دمای 

 دقیقه B    :      35-45 گرم جزء  A +10 گرم جزء  20

 دقیقه B     :     25-35 گرم جزء  A +25 گرم جزء  50

 دقیقه B      :  20-30 گرم جزء  A +50 گرم جزء  100

 دقیقه B      :15-25 گرم جزء  A +150 گرم جزء  300



 

 

  :ویژگیهای مکانیکی -2

 مترمکعب نیوتن/  DIN EN ISO 178 :  60-70استحکام خمش 

 مترمکعب نیوتن/  DIN EN ISO 527 :  40-30استحکام خمش 

           %0.5>     مقاومت در برابر مواد شیمیایی -3
 پایدار       : جذب آب 

 پایدار     :آب نمک 

 پایدار : % 10محلول کلرید سدیم 

 پایدار : % 10آمونیوم 

 پایدار : %10نوشابه قلیایی 

 ری مشروطپایدا : %10اسید هیدرو کلرید ریک 

 ری مشروطپایدا : %10اسید استیک 

 پایدار : %10اسید فرمیک 

 پایدار : نزینب

 پایدار : گازوئیل

 پایدار : وغن موتورر


