خشک شدن کامل

INDUFLOOR –IB 1240
)(ASODUR-SG2
پرای مر منا سب سطوح بت نی آ لوده به
روغننو و مربننو  -پوشننا اپوی ننی
نفوذگر بخاربند
تعریف :
رز ین اپوک سی دو جز ئی
سازگار با رطوبت است.

حالل

با م یزان

ناچیز و

مصارف :
 به عنوان پرایمر برای سطوح بتنی مرطوب و یا
آغشته به روغن
 به عنوان پرایمر سیستمهای پوششی اپوکسی ،پلی
یورتان و پلی یوریا
 قابل استفاده در رو و زیر زمین ،همچنین در
داخل و خارج از ساختمان
 در مواردی که سرویس دهی سریع سطح مورد نیاز
باشد و زمان کافی برای خشک شدن بتن موجود
نباشد.
 دال های بتنی و سطوح سیمانی که در معرض فشار
منفی هستند.
 دال های بتنی و سطوح سیمانی که مقدار رطوبت
محتوی آن ها در حال افزایش است.
 پوشش سطوح بتنی در شرایط خشک ،مرطوب و مغروق
 پوشش زیر پارکت ،لمینیت ،کفپوش ،موکت و ...
 نم بندی زیر زمینها و اتاقهای نمور

خواص و مزایا :
قابل اجرا بر روی سطوح مرطوب

قا بل اع مال بر سطوح آ لوده به رو غن ،گازوئ یل

و ...
دارای دانسیته باال

ای جاد مانع در برا بر باال آ مدن رو غن و سایر

ترکیبات شیمیایی موجود در بتن
ای جاد ال یه ای کامالً م حافظ بر روی سطح بتن

مرطوب
 مقاومـت بسیار باال در بـرابـر مواد شیمیائی و
 PHقلیـایـی تا  PH = 31قابل اعمال پـس از بـتن
ریزی
 این محصول پس از خشک شدن  PH =7 -8دارد و
بدلیل خنثی بودن جهت اعمال بر زمینه های مختلف
مناسب است.







مقاوم در محیطهای مرطوب و مغروق
چسبندگی خوب پس از سیکل های یخبندان
چسبندگی خوب به سطوح بتنی مرطوب
قابل اعمال براحتی و در یک مرحله

م قاوم در برا بر ف شار من فی آب و به ع نوان آب
بند در جهت منفی

 ای جاد زمی ن ه ای منا سب برای اع مال ال یه های
بعدی سیستم پوششی




بخار بند ()Vapor Barrier
کاهش میزان انتشار بخار آب ( Water Vapor
)Transmission

سطوح یف بتنی

جدول خواص :
پایه

رزین اپوکسی دو جزئی

رنگ
ویسکوزیته کاپ 4
دانسیته

خاکستری روشن
 77ثانیه
3/88 g/cm3

نسبت اختالط وزنی

377031

زمان ماندگاری پس
از اختالط
دمای اعمال
*
خشک شدن سطحی
*
قابلیت تردد پس از
قابلیت پوشش دهی
*
مجدد پس از

 07دقیقه در دمای11°c
 17دقیقه در دمای17°c
37°c - 18°c
 3ساعت
 31ساعت
 14ساعت

*

میزان عبور بخار آب
M.V.T

 7روز
2

کمتر از g/m .h

7 /0

مقاومت فشاری
))ASTM D 579

بیش از 87 N/mm

مقاومت خمشی
))ASTM C 580

بیش از47/7 N/mm2

مقاومت سایشی
))ASTM D4060
مقاومت در برابر
نفوذ بخار آب
)(ASTM 16726

2

172mg
718/881

حداقل دمای خشک شدن

8°c

چسبندگی
))ASTM D 4541
میزان مصرف

1/8 N/mm2

بسته بندی

077 g/m 
بسته های  38کیلوگرمی
2

شرایط نگهداری
حداقل  31ماه
* مقادیر برای دمای  11°cو رطوبت نسبی %07
باشند.

می

دستورالعمل مصرف :
آماده سازی سطح :
سطح بتن و سیمان باید عاری از مواد سست و آلودگی
هایی از قب یل  :رو غن قا لب  ،چ سب های قدیمی ،
پوشش ها و رنگ های قدیمی باشد.
در مورد سطوح بت نی آغ شته به رو غن ق بل از اع مال
این ماده ،سطح با دترجنت مناسب باید تمیز شده و
پس از آن با روش وا تر جت با ف شار باال شست شو
داده شود و آب اضافی باقیمانده با دستگاه مکنده
آب باید جمع آوری شود.
تو جه :بر روی سطح بتن نبا ید آب به صورت را کد
و جود دا شته با شد .همچ نین سطح بتن ن یز نبا ید به
طور کامل خشک باشد چرا که در این صورت امکان عدم
چسبندگی پرایمر وجود خواهد داشت.
اختالط:
جزء ( Aرزین) و جزء( Bهاردنر) در مقادیر از پـیش
تعیین شده بسته بندی شده انـد .جـزء  Bبایـد بـه
داخل جزء  Aریخته شود .اختالط بایـد بـه کمـک یـک
میکسر با سرعت تقریبـی  177 rpmانجـام شـود .عمـل
اختالط باید تا جائی ادامه یابد که مخلوط به حالت
همگن در آمده باشد .حداقل زمـان اخـتالط  1دقیقـه
است .حداقل دما حین اختالط  38درجه سانتیگراد مـی
باشد.
روش اعمال :
محصول  INDUFLOOR-IB 1240را می تـوان بـا اسـتفاده
از تی ،ق لم مو ،غل تک و یا ا سپری بر سطح اع مال
ن مود .نک ته قا بل تو جه ا ین ا ست که در صورت تما یل
به اجرای روکش بر  ،INDUFLOOR-IB1240بالفاصـله پـس
از اجرا بـا سـیلیس مناسـب و دانـه بنـدی (7/8 -3
یا  )7/7 - 3/1پوشانده شود .پس از پخش شدن سیلیس
های نچسبیده  31تا  34ساعت با جـارو از سـطح پـا
شود.
میزان مصرف :
با تو جه به چ گونگی سطح م یزان م صرف ا ین مح صول
 7/0 -3 kg/m2می باشد .مقدار مصرف سیلیس نیز حـدود
 3/8 kg/m2می باشد .پس از گذشت  31تـا  14سـاعت از
اعمال این محصول می توان سطح را پوشش داد.

نکات مهم :
این ماده نباید به تنهایی به عنوان آب بند کننده
استفاده گردد.
دمای اعمال بین  37تا  47درجه سانتیگراد می باشد.
د مای باالتر مدت ز مان ما ندگاری را کم و د مای
پایین تر این مـدت را افـزایش مـی دهـد .در صـورت
اجبار برای کار کردن در دمای بـاالتر از  47درجـه
سانتیگراد با ید ا ین مح صول را در جای خ نک نگ هداری
نمود.
سطح را از بارندگی به مدت  4تـا  0سـاعت محافتـت
ن مود ز یرا در غ یر ا ین صورت ام کان تغی یر ر نگ یا
عدم چ سبندگی پو شش و جود دارد .در صورت بروز ا ین
م شکل سطوح تغی یر ر نگ داده و چ سبنا با ید سنباده
ـورت
ـا صـ
ـر روی آن هـ
ـاره بـ
ـال دوبـ
ـده و اعمـ
زده شـ
پذیرد.
د مای باال  ،تابش م ستقی م خور شید و خ شکی من جر به
ت شکیل یک ال یه و ج لوگیری از چ سبندگی الزم به سطح
در نتیجه عدم نفوذ به سطح می شود.

هنگام استفاده از  INDUFLOOR IB 1240به عنـوان

الیه بخاربند
(  )Vapor Barrierزیر پوشش های سـنتی ماننـد  PVCو .
 . .از چ سب های پا یه حال لی نبا ید ا ستفاده ن مود.
زیرا باعث تورم در سطح می گردد .

