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Unifix EP 
 بتنی و روکش های بر پایه اپوکسی    مالت اپوکسی جهت تعمیر سطوح

  

شرح کلی:

Unifix EP  .مالت اپوکسی دو جزئی و فاقد روانی است که برای کار در سطوح افقی، عمودی و باالسری مناسب است 

قلیایی ها، اسید ها، گازهای گوگردی،  این محصول عالوه بر مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد در برابر بسیاری از محیط های خورنده مانند: فاضالب های خانگی و صنعتی، آب دریا،

 + درجه سانتیگراد را تحمل می نماید. 60دما های زیر صفر تا    مواد معدنی، روغن های گیاهی و حیوانی، گریس های صنعتی و حالل های نفتی پایدار است و پس از خشک شدن

 

کاربرد:

 تعمیر خرابی های سطح بتن -

 کمک به مقاومت سطحی بیشتر و فرسایش پذیری کم -

 ترمیم و استحکام بخشی سازه های قدیمی و فرسوده  -

 تعمیر کاشی و سرامیک ضد اسید  -

 ترمیم پوشش های سطحی بر پایه اپوکسی یا کف سازی های قدیمی   -

 بندکشی ضد اسید -

مشخصات فنی:

    

 

 

 

 

 

 

 

                              

 نحوه اختالط:

 مخلوط کن قابل حمل استفاده نمایید.                                                 ای مخلوط کردن احجام بزرگ تر ازکیلو گرمی به کمک ماله و یا هم زن دستی امکان پذیر است ولی بر  6اختالط بسته های 

  .در محیط خشک و فاقد آب سخت می شود تنها Unifix EPنکته: 

 داری:انبار 

 .           زمان نگه داری این چسب یکسال است  مشروط بر اینکه در مکان سر پوشیده بدور از تابش آفتاب نگه داری شود

بسته بندی:

Unifix EP  کیلو گرم است بسته بندی و عرضه می شود. 6در سطل های دو جزئی که مجموع آنها 

 رنگ  خاکستری سیما نی

 کیلوگرم در متر مکعب 1800حدود 

 ندارد

 وزن مخصوص 

 اشتعال 

 مقاومت فشاری روز 7مگاپاسکال پس از  70

 میزان چسبندگی  بیشتر از سطوح بتنی

 زمان کارایی پس از اختالط  درجه سانتیگراد 25دقیقه  در  60

  درجه سانتیگراد 40دقیقه  در  35

 یی گیرش نها درجه سانتیگراد  25روز  در  7

http://www.manabonyan.com/
http://www.uniqrete.ir/

