
 

 

 1005چسب اپوکسی 

Akepox 1005 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

کننده .و سفت یاپوکس  نیجزء رز 2است و شامل  الیس  اریمحصول بس  نیا

پر کردن شکافها و خلل و  یمحصول برا نیاصالح شده است. ا  نهی)هاردنر( آم

کوچک  یشود در شکافها و سوراخها یم شنهادیبزرگ کاربرد دارد. پ یفرجها

  .دییاستفاده نما 1000از آکپوکس 

 ها:ویژگی
 است. عیروند سخت شدن نسبتا سر -

 .کندیخوب نفوذ م اریکه دارد بس  ینییپا یچگال لیبه دل -

با رنگ روشن مناسب  یعیطب یسنگها یرنگ است و برا یشفاف و ب -

 است.

 باشد. یبدون حالل م -

 باشد. یمقاوم م یدر برابر هوازدگ -

 باشد. یم یعال یریساب پذ یژگیو یدارا -

 شود. یم یعیطب یسطوح سنگها تیفیاستحکام و بهبود ک شیباعث افزا -

 گردد. یم یو بهره ور یبازده شیباعث افزا -

 

 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

 گرم / متر مربع  200-100حدود 

 :رنگ -

 رنگشفاف بی 

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته -

 متر مکعب ی گرم / سانت  1.13:  کیجزء 

 متر مکعب ی گرم / سانت  1.00جزء دو :   

 

 موارد استفاده:

پر کردن سوووراخها و   یمرًبط با سوونگ برا عیمحصووول عمدًاد در صوونا نیا

سوط  آنها    تیفیک شیو افزا یاسولب ، بتن و بتن آشول ،یعیطب یسونگها یشوکافها

 یگالس اسوتفاده گردد ، برا بریبا فا  یبیشوود. اگر به صوورت ًرک  یاسوتفاده م

 رود. یبکار م یعیاسلب طب یسنگها یمقاوم ساز

 لی،ًما ردیگرما قرار گ ایمحصوول سوفت شوده در معرو نور فرا بنفش و  اگر

 دارد. یبه رنگ باختگ یکم

 

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

Instagram: pavirco 

  ییبهاخیش ابان یمالصدرا، خ   ابانیًهران، خ : دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ  ،یشمال

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده: 

 و خشک گردند. زیًم بره،یاز کال دیاسلب ابتدا با یسنگها -1

 کند. دایپ شیًا قدرت نفوذ محصول افزا دییگراد گرم نما یدرجه سانت 70ًا  60 یسنگ را ًا دما یفراورقبل از  -2

 یدو جزء را با هم مخلوط م نیباشد. ا یوزن( م یبخش از جزء دو )بر اسا کیو  کیبخش از جزء    4در صود اسوتفاده محصول   -3

 گرم جزء دو( 25و  کیگرم جزء  100که مخلوط حاصل بدون رگه باشد.) مثال  ییًا جا میکن

گرم جزء  یلیم  175.مثال   میکن  بیرا با دو بخش از جزء دو )بر اسواس حمم( ًرک کیبخش از جزء   7اسوت که  نیا گرید روش

 گرم جزء دو. یلیم  50و  کی

 استفاده کرد. یرنگ ده ی% برا 5حداکثر ًا  یرنگ آکم ریًواند  از خم یًوان در صورت لزوم م یم

 است استفاده گردد. یمخلوط کن آکم ایو  نگیشود از دستگاه دوز یم شنهادیباال پ ریمقاد یبرا

کل  یمحصوول رو دنیمال یباشود. برا یگراد م یدرجه سوانت 20 یدر دما قهیدق 30ًا   20زمان مصورف  مخلوط حاصول به مدت -4

  یکه شوکافها یسوطوح ایدارند و  ییکه قدرت جذب باال یسوطوح یراکاردک دندانه دار اسوتفاده کرد. ب کیًوان از  یسوط  م

 .دیبار ًکرار کن نیکار را چند نیدارند ا یبزرگ

ًوانند  یکه از قبل گرم شوده اند م یاسولب یشوود .سونگها شیو پول دهییاًاق سوا یمعمول یًواند در دما  یسواعت م 24سوط  پس از   -5

 شوند و سپس سرد گردند. شیدرجه پول 60 یساعت در دما 3پس از 

 بار باشد. 1.5 یال 1 تادینها دیسنگها با یفشار وارد شده بر رو -6

 نریابزار آالت را با محصول ً -AKEMI Universal Thinners 7. دیینما زیًم

 دارد. یکاهش دما بستگ ایو  شیروند خشک  شدن به افزا -8

 دیقرار ده  افتیرا در محل باز یو ظرف خال دیینما هیرا به طور کامل ًخل یقوط اتیپس از استفاده کامل از محصول ،محتو -9

  



 

 

  نکات ویژه:

مناسوب حاصول گردد. مازاد چسوب و هادرنر به  یکیو مکان ییایمیشوود ًا خوا  شو  تیکامالد رعا دیدو جزء با  بیًرک 4:1نسوبت   -

 .دیآ یدر م کیصورت پالست

 مورد ًوجه باشد. شتریشکافها ب یبه نوع سنگ دارد. عمق رنگ ممکن است در نواح یشده بستگ یعمق رنگ سطوح فراور -

 .دییمحافظت دست استفاده نما یبرا یهنگام کار با محصول از دستکش الًکس آکم -

 .دیاز ظروف جداگانه استفاده کن دیبا شان،یها یو جزء دو از قوط کین جزء خارج کرد یبرا -

 استفاده کرد . دیژل مانند نبا ایشده و  میضخ نیاز رز -

 .دییسط  استفاده نما یرو تیفیبا ک یالزم از سگمنت ها تیفیبدست آوردن ک یبرا -

 سخت نخواهد شد. یبه اندازه کاف  رایمحصول استفاده کرد ز نیاز ا دیگراد نبا یدرجه سانت 15 ریز یدر دما -

درجه   شیو با افزا یکیباشود. در صوورت لزوم بصوورت مکان ینم سوریًوسوط حالل م   نیدر صوورت خشوک شودن امکان کندن رز  -

 ًوان آن را جدا نمود. یگرد م یدرجه سانت 200از  شیحرارت ب

 مضر نخواهد بود. یسالمت یمورد نظر برا نیارائه شده رفتار شود رز یکه  مطابق با دستور العملها یدر صورً -

 

 :یمشخصات فن 

 رنگ بی –:         شفاف رنگ

 متر مکعب یگرم / سانت 1.13:  کی:       جزء یچگال

 متر مکعب یگرم / سانت 1.00جزء دو :                  

 گرم / متر مربع 200-100:     حدود ازیمورد ن مقدار

 

 :یکار زمان

 گرم: 150و مقدار  ریمتغ ی( در دماالف

 قهیدق    35-30گراد:     یدرجه سانت15



 

 

 قهیدق    25-20گراد:    یدرجه سانت 20

 قهیدق    10-5گراد:       یدرجه سانت30

 قهیدق     5-  3گراد:     یدرجه سانت 40

 :ریمتغ ریگراد و مقاد یدرجه سانت 20 ی( در دماب

 قهیدق 30-25گرم:        25

 قهیدق  25- 20گرم:     125

 قهیدق 20-15گرم:    1250

 

 که قبل از انمام کار گرم شده اند: ییاسلبها یسخت شدن برا زمان

 ساعت 24گراد:    یدرجه سانت 20

 ساعت 12گراد:    یدرجه سانت 30

 ساعت 6گراد:    یدرجه سانت 40

 ساعت 4گراد:    یدرجه سانت 50

 ساعت 3گراد:    یدرجه سانت 60

 

 :یکیمکان یها یژگ یو

 متر مکعب/وًنین 70-60خمش :     قدرت

 متر مکعب/وًنین 40-30:    یکشش  قدرت

 /متر مکعب وًنین E        :     3000-3500 ماژول

 عمر: طول

 شود. یکه در ظروف آک درب بسته نگهدار یو در صورً  یزدگ خیدر مکان خنک، دور از  یسال در صورت نگهدار 1حدود


