
 

ی ضد اسیدکاشبند کشی   

و هاردنرهای ارمیت شده می باشد که ترکیب  Aجزیی بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول 3مخلوطی 

های استفاده شده در ساخت این محصول موجب ارتقاء خواص شیمیایی، مکانیکی و حرارتی آن 

مطابقت  ASTM.DIN 18156-4ASTM C321, ASTM C395, C 579می گردد با استانداردهای 

 دارد.

 

 

 

 روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار را می بایست عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار، ذرات سست، رطوبت و رنگ 

را به نسبت های حجمی مشخص شده با هم مخلوط کرده  Bو جزء  Aگردد سپس جزء  ،قدیمی

 عمل اختالط را تا حصول اطمینان ادامه دهید.)هاردنر( را باضافه مینمایم و  C ءسپس جز

 30: همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که نهایتاً تا مدت زمان کمتر از 1توجه 

 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.

ها الزامی است و هرگز بدون هماهنگی با دفتر فنی شرکت نسبت : رعایت دقیق نسبت2توجه 

 ها را تغییر ندهید. 

زا است دمای محیط روی سرعت سخت یک واکنش گرما ،جزء سه: از آنجا که واکنش 3توجه 

 شدن بسیار موثر است.

 : هرگز مواد را پیش از مصرف در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.4توجه 

 



 

 هرگز برای رقیق نمودن محصول از حالل استفاده نفرمایید.  :5توجه 

 

مصرف میزان  

 . متر مربع 6کیلوگرم به ازای 1کاشی ضد اسید به صورت میانگین  فاصله بینبه بسته 

 

 مشخصات فنی

 حالت فیزیکی 

  جزءAمایع : 

  جزءB  :پودر 

  جزءCمایع : 

  :3وزن مخصوصgr/cm 6/1: +CA+B 

  :دقیقه 30زمان مصرف پس از اختالط اجزاء 

  :ساعت 4زمان خشک شدن سطحی 

  :روز 7حصول مقاومت نهایی 

 

 موارد کاربرد

 کاشی های ضد اسید بندکشی -1

 ه در محل هایی که امکان ریزش مواد شیمیایی وجود داردامکان استفاد -2



 

 که در مجاورت مواد شیمیایی خورنده قرار دارند. درزهایپوشش  -3

و پر کردن کلیه درزها و ترکهایی که در  کارخانه های فرآورده های غذایی و لبنی -4

 معرض اسید فرار دارند

  اتاق های باتری -5

 

 خواص و اثرات

ها و دیگر در برابر انواع اسیدهای قوی معدنی و آلی، نمک ها، حالل ها، روغنپایداری عالی  -1

 مواد شیمیایی خورنده

 چسبندگی مطلوب به انواع مصالح  -2

 مقاوم در برابر آب و مواد قلیایی -3

 مقاومت عالی در برابر حرارت زیاد -4

 مقاومت مکانیکی بسیار عالی -5

الحظاتم  

 مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

 25تا  15شرایط نگهداری: دور از یخ بندان و تابش مستقیم و طوالنی نور خورشید و در دمای 

 درجه سانتی گراد

 کیلوگرمی 5بسته بندی: در بسته بندی 

 و خاکستری  سفیدرنگ: 



 

 

 خواص مکانیکی

  مقاومت کششی 2Kg/cm 1200 مقاومت فشاری

 Shore D 82 سختی Mpa24 مقاومت خمشی

 درجه سانتیگراد 80 مقاومت حرارتی j/m2  4/2 مقاومت ضربه ای

   N/em 61 مقاومت چسبندگی

 

 جدول مقاومت شیمیایی

 ماده شیمیائی ـ غلظت
 دما

 درجه سانتیگراد
 ماده شیمیایی ـ غلظت

 دما

 درجه سانتیگراد

استیک اسید هیدروکسی  40 %50اسید گلوکونیک 

35% 

80 

 35 %50اسید هیپوفسفوریک  80 %25اسید گلیکولیک

 100 اسید الکتیک خالص 40 %70اسید گلیکولیک 

 80 اسید مالئیک اشباع 70 %50اسید هیدروبرومیک 

 50 %20اسید نیتریک  100 اسید تارتاریک اشباع

 40 %35اسید نیتریک  40 %37اسید کلریدریک 

 90 اسید اولئیک خالص 30 %20مایع اسید هیدروفلوریک 

 100 اسید پالمیتیک اشباع 50 %35گاز اسید هیدروفلوریک 

اسید هیدروکسی استیک 

70% 

 100 اسید فسفوریک خالص 40

 100 اتیلن گالیکول خالص 100 اسید متانوئیک اشباع

 


