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PoxPrim580   رز   ،آب  هیپا  یاپوکس قابل   ینیمحصول 
با خواص   مانیمانند س  یبا آب و محصوالت معدن  بیترک 

 حالل هیپا ینسبت به اپوکس  بیشتر به مراتب 

 

 

 کاربرد 

زیرسازی  ،پرایمربصورت   آماده سازی  جهت    های پوشش  برای   و 
که عالوه بر چسبندگی ایده آل سبب آببندی   پلی اورتان،  اپوکسی

به الیه زیرین فشار منفی  بستر شده و باعث عدم نفوذ رطوبت  
 پوشش شده و در نتیجه از پوسته شدن کار جلوگیری می شود. 

PoxPrim580    حتی رطوبت را می توان بر روی بستر مرطوب (
 اجرا نمود. درصد (  90

ر های پوشش بستجهت    ،با سنگدانه و سیمان  یبترکبصورت  
 با خواص بیشتر   حاللکسی پایه  پو زین ا کوراتیو جایگ صنعتی و د

 

 مزایا 

 یا مرطوبقابل اجرا بر روی بستر خشک و  •

 قابلیت ترکیب با سیمان  •

 و جذب شدن  حداکثر نفوذ  باویسکوزیته کم  •

 بدون بو و حالل کاربرد آسان،  •

 زیرینچسبندگی عالی به بستر  •

 در برابر رطوبت و آب  عایق بودنخاصیت  •

 قابلیت اعمال مجدد  •

 پلی اورهپلی اورتان و ، اپوکسیپرایمر پوشش  •

 بستر متخلخل و رطوبت در زیر کفپوش تبادل مانع  •

 منفی و فشار  جلوگیری از نفوذ رطوبت •

 س پذیری فقابلیت تن •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماده سازی بستر

بستر باید عاری از هرگونه موادی باشد که مانع از چسبندگی  •
 می شود، به عنوان مثال گرد و غبار، ذرات سست، روغن 

از کیفیت بتن باید اطمینان حاصل نمود و اگر سطح سستی   •
برداشته  سست  سطح  دستگاه،  توسط  باید  باشد  داشته 

  بدست آید.شود تا یک بستر محکم 

 

 مشخصات فنی

 : شفاف  Aظاهر جز  •
 : قهوه ایی Bظاهر جز  •

 A  :1400 mPa.sویسکوزیته  •
 B  :1500 mPa.sویسکوزیته  •

 یک به یک درصد اختالط :  •

   C ۲۰دقیقه در دمای ْ ۶۰زمان کارایی : حدود  •

 + درجه سانتیگراد 8حداقل دمای سخت شدن :   •

 ساعت ۱۲تا   8زمان اجرای الیه بعدی :  •

 ساعت ۲۴تا  ۱۸زمان سخت شدن اولیه : بین  •

 روز ۷:  نهاییزمان سخت شدن  •

 

 بسته بندی 

 لیتری  ۲۰۰، ۲۰، ۴،  ۱ظرف پالستیکی :  A ،Bجز  •
 سال در بسته بندی اولیه دو مدت نگهداری :  •

شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخزدگی و تابش   •
 مستقیم نور خورشید 
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 جز  ۲نحوه اختالط 

بسته  دودر    B  و  A  اجزای • مجزا  می ظرف  و  بندی  شوند 
 .بر اساس وزن دارند معین نسبت اختالطی

این دو جزء باید    شده اضافه   B به جزء  A تمام مقدار جزء  •
دور در    300دقیقه با همزن برقی با سرعت کم )  5-4حدود  

شوند ترکیب  آب  سپس    .دقیقه(  واحد  یک  میزان  به  به 
تا مخلوط یکنواخت ترکیب شوند    ،همان روش مرحله قبل

گرم هاردنر   ۱۰۰گرم رزین با    ۱۰۰به طور مثال    بدست آید.
 گرم آب رقیق گردد. ۱۰۰ترکیب شود و سپس با 

 
 نحوه اجرا 

 در یک الیه   و یا پیستوله کطغل، قلم موتوسط  •

 مترمربعهر گرم در  120 - 80 میزان مصرف بین •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات اجرایی

ترکیب نمودن جز ها با دقت و حوصله صورت پذیرد و در  •
 صورت امکان از یک اپراتور متخصص کمک بگیرید. 

و  • باشد  نشده  ایجاد  گرفتگی  آب  سطح  روی  اجرا  زمان  در 
رطوبت آن باید به حدی باشد که بعد از اجرای پرایمر، رطوبت 

 باعث رقیق تر شدن پرایمر نگردد.  موجود سطح 

می توان پوشش های    POXPRIME580بعد از اجرای پرایمر   •
 پایه اپوکسی و پلی یورتان ) پایه حاللی ( را اجرا نمود.

ز عملیات اجرایی می بایست تمام ابزار آالت و دستکش بعد ا •
 ها با آب شسته شده و تمیز گردند.

از  • قبل  را  گردند  پرایمر می  زیاد  باعث جذب  که  ترک هایی 
 اجرای آن با یک ماستیک مناسب پر نمایید.

پس از خشک شدن پرایمر، هرگونه ترک و یا سوراخ باید با   •
PoxPrim580 پر شود. 

 + درجه سانتیگراد است.25+ تا 15اجرا بین  مناسبدمای  •

 از ملزومات است.  C25بتن، با مقاومت فشاری  •
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