INDUFLOOR –IB 1270
پرایمر اپوکسی

آماده سازی سطح :

تعریف:
 INDUFLOOR –IB 1270رزین اپوکسی پلی آمین دو جزئیی
است.

خواص و مزایا :










بدون حالل
شفاف
ویسکوزیته پائین
تحکیم کننده
مسدود کننده حفرات
قابلیت تحمل بارهای مکانیکی
آب بند
مقاوم در برابر قلیاها و اسیدهای رقیق،
محلول های نمکی ،روغن ها
تمایل به زردشدگی.

موارد مصرف:

جدول خواص:

پایه

رزین اپوکسی دو جزئی

رنگ
ویسکوزیته
چگالی

شفاف
حدود  130±Mpa.s20در دمای 52oc
حدود 1.08±0.02g/cm3

نسبت اختالط
زمان کارپذیری پس
از اختالط

 011:52قسمت وزنی

قابلیت تردد پس از
قابلیت پوش دهی بعدی
پس از

خشک شدن کامل
حداقل دمای عمل
آوری
تمیزکاری

بسته بندی

انبارش و شرایط
نگهداری

معیارهای زیر نیز باید بسته به بسترهای خاص اجرا
گردد:
سطوح سیمانی:
کیفیت بتن:
کیفیت پالستر سیمانی:
کیفیت دوغاب:
سن:
چسبندگی کششی:

حداقل C20/25
حداقل EN 13813 CT-C25-F4
Plll
حداقل  52روز
0/2N/mm2

رطوبت باقیمانده( %0.4 < :رطوبت سنج )carbide
محافظت در مقابل رطوبت از سمت منفی.

به ع نوان پرای مر م سدود کن نده ح فرات برای

سطوح سیمانی که با سیسیتم -هیای  INDUFLOORپوشی
داده خواهند شد.
برای آب ب ندی سطوح سیمانی ،از جم له در سالن

های تولید ،انبار ها ،رمپ ها
برای ساخت الیه های تسیطی کننیده و Scratch Coats

بمنظور آماده سازی سط برای سایر پوش ها.
بعنوان اشباع کننده و تحکیم کننده سط .

دمای اعمال

سط نیاز به ترمیم باید:
خشک ،مستحکم ،سالم بوده و گیرش خوبی داشته باشد.
عاری از مواد جداکن نده و مانع چ سبندگی هم چون
خییا  ،شیییرآبه ،گییریس ،روغیین ،عالئییم السییتیکی،
باقیمانده رنگ و مشابه آنها باشد.
از ابزار مناسب همچون جاروکشی  ،جارو برقی ،برس
ز نی ،ترا شیدن ،پ تک ز نی ،گر یت بال ست یا شات بال ست
جهت آماده سازی استفاده گردد.

 31دقیقه در دمای53°c
حداقل حدود 01°c
حداکثر حدود 31°c
حداقل  05ساعت در دمای 53°c
از حداقل  12ساعت تا حداکثر 24
ساعت در دمای 53°c
بعد از حدود 2روز در دمای 53°c
01°c
ابزار بالفاصله پس از مصرف با
 INDU-IB Cleanserتمیز گردند.
در بسیییته هیییای  0کیلیییویی3،
کیلویی 01 ،کیلویی و  31کیلویی
و بق یه اوزان ب نا به سفارش.
جزء  Aو  Bدر نسبت های اخیتالط
از پی تع یین شده تحو یل می
گردند.
 52مییاه در بسییته بنییدی هییای
یک
یک و خنی
یرایط خشی
ید در شی
آکبنی
باالی  01درجه سانتیگراد

Pllla/Plllb
کیفیت دوغاب:
حداقل  52روز
سن:
0.8 N/mm 2
چسبندگی کششی:
رطوبت باقیمانده < ( %0.4رطوبت سنج )carbide
محافظت در مقابل رطوبت از سمت منفی.

آماده سازی محصول :
اجزاء ( Aرزین) و ( Bسخت کننیده) در نسیبت هیای
اختالط از پی تعیین شده تحویل می گیردد .جیزء B
داخل جزء  Aریخته شیود .اطمینیان حاصیل شیود کیه
هاردنر ب طور کا مل از دا خل ظرف تخل یه گردد.
هردوجزء باهم بطور کامل و با همزن با دور 300rpm
مخلوط گردند .از اختالط مواد چسبیده به دیواره و
کف ظرف اطمی نان حا صل شود .هم زدن تا ر سیدن به
مخلوطی همگن باید ادامه یابد (داخل مخلوط رگه ای
مشاهده نشود) زمان اختالط  3دقیقه می باشد .حداقل
دما حیین اخیتالط بایید  +15oCباشید .از اسیتفاده
م ستقیم از مخ لوط مواد دا خل ب سته ب ندی اول یه
اجتناب شود .مواد باید در یک ظرف تمیز ریخته شده
و مجددا بطور کامل هم زده شوند.
نکات:
هنگام استفاده از محصول ،اطمینان حاصل گردد که
محصول به طور یکنواخت روی سط آماده سازی شده
جاری می شود.
غیر یکنواختیها منجر به ایجاد منافذ موئینه فعال
بر روی سط عمل آوری شده و ا فزای احتمال تشکیل
حباب های ا سمزی می شود .برای اطمی نان از این که
منافذ سط کامال پوشانده شده انید ،دو الییه پوشی
ب صورت خیس روی خیس روی هم اع مال شوند .م سدود
ن مودن منا فذ میتوا ند با اع مال ال یه دوم ب صورت
هموار ساز حا صل گردد  ،ا ین مالت هموار ساز از
مخ لوط رز ین پرای مر به ه مراه ما سه کوارتز ت شکیل
شده است .دستورساخت پوش های هموار ساز و scratch
 coatرا در زیر مشاهده نمائید .هنگام افزودن فیلر
( برای م ثال ما سه کوارتز) اطمی نان حا صل شود که
یه
یاالی  02درجی
یرارت بی
یه حی
یوده و درجی
یک بی
یر خشی
فیلی
سانتیگراد باشد.
ساخت پوشش های ترازکننده:Scratch Coats /
 0قسمت وزنی
:INDUFLOOR-IB1270
ً  0قسمت وزنی (گرید 1/0 :تیا
ماسه کوارتز :تقریبا
 1/6میلیمتر یا  1/5تا  1/2میلیمتر)
ً  5-3درصد وزن
 :INDU-Fiber Fillerتقریبا
ما سه کوارتز با مخ لوط رز ین و هاردنر  ،ا ختالط می
گردد  ،اطمی نان ح ا صل گردد که ا جزای جا مد و مایع
بطور یکنواخت با هم مخلوط شده اند.
ق بل از اع مال بر روی سطوح ع مودی و یا شیب ت ند،
پیشنهاد می گردد به مخلوط رنگ INDU-FibreFillerاضافه
گردد.مقدار افزودن بین  2تا  2درصد وزنی بسته به
درجه شیب خواهد بود.
آماده سازی رزین اپوکسی روی سطوح شیب دار:
حیدود  2تیا 02
ضیخامت
میلیمتر
 0قسمت وزنی
INDUFLOOR-IB 1270

 6.2تا  2قسمت وزنی
 1/16تا  0/2میلیمتر

ماسه کوارتز
Grain
ضیخامت
میلیمتر
INDUFLOOR-IB 1270
ماسه کوارتز
Grain

حیدود  02تیا 21
 0قسمت وزنی
 9تا  01قسمت وزنی
 1/16تا  2میلیمتر

روش اعمال/مصرف :
اعمال پرایمر:
 INDUFLOOR-IB1270در یک الیه تا حصول اطمینیان از
پر شدن کلیه منافذ اعمال میشود.
مقدار مصرف :حدودا 300-600 g/m2
نکات:
منطقه پرایمر خورده بایید  05سیاعت تیا حیداکثر52
ساعت پس از اعمال پرایمر پوشانده شود.
سط پرای مر خورده سیلیس پا شی شده تن ها با ک ف
های تمیز قابل راه رفتن میباشد.
چنان چه پو ش ب عدی ناز بوده و ب صورت سط صاف با
ضخامت کمتر از  0میلیمتر اعمال شود ،پخی نمیودن
با ماسه را می توان حذف نمود.
یت روی INDUFLOOR-IB 1270سیییلیس
یرر اسی
یه مقی
زمانیکی
پا شی شود ،اع مال پرای مر با ید در دو ال یه ان جام
شود .الیه دوم باید حداقل  05سیاعت پیس از اعمیال
الیه اول و تا حداثر  52ساعت اعمال شود .الییه دوم
پس از اع مال بالفا صله سیلیس پا شی می شود (..سیلیس
 1/0تا  1/6میلیمتر)
مقدار مصرف :حدودا  1/2تا  0کیلوگرم در متر مربع
نکته:
بی از حد سیلیس پاشی نگردد.
پس از این که ال یه پرای مر خ شک شد ،پی از اع مال
ال یه ب عد ،سیلیس های ا ضافی را با د قت بر طرف
نمایید.
تسطیح :Scratch Coat /
در مرحله نخست سط بیا  INDUFLOOR-IB 1270پوشیانده
شود.
مقدار مصرف :حدودا  311تا  611گرم بر متر مربع
سپس ترک یب آن با در یک ال یه اع مال می شود .م قدار
ً 1600 g/m2/mm
مصرف نهایی مخلوط :حدودا

ایمنی و بهداشت :
پس از اینکه  INDUFLOOR-IB 1270عمیل آوری شید ،بیی
ضرر می باشد .جز ( Bسخت کننده) خورنده می باشد.

توصیه های مهم :
می
دما های باالتر ز مان ز مان کار پذیری را کاه
د هد .دما های پائین تر ز مان کار پذیری و ع مل آوری
می د هد .م قدار م صرف مواد ن یز در
را ا فزای
دماهای پائین تر افزای می یابد.
چسبندگی الیه ها می تواند بشدت تحت تاثیر رطوبت و
یا آلودگی باشد.
ا گر ز مان ز یادی بین اع مال ال یه های پو ش فا صله
با شد و یا ن یاز با شد که سط دو باره پس از ز مان
قدیمی
طوالنی پو ش داده شود ،الزم ا ست تا سط
ب خوبی تم یز و سائیده شود ،پس از آن یک ال یه
یکنواخت بدون تخلخل باید روی سط اعمال شود.
الیه های اجرا شده بر سط باید حداقل بمدت  2تا 6
ساعت پس از اع مال در مقا بل رطو بت محاف ظت شوند.
( به ع نوان م ثال باران ،یا ذوب برف) .رطو بت با عث
میشود رنگه سفیدی بزند و یا چسبنا بماند .تغییر
ر نگ و یا سطوح چ سبنده با ید با ا ستفاده از مواد
ساینده ،نوسازی شود.
مواردی که در ا ین د ستورالعمل نیا مده ا ست با ید
حتما از واحد فنی شرکت  SCHOMBURGاستعالم شود.

