
 

 

 معرفی محصول 

ی شده و  کسی و هاردنر مخصوص فرموله و طراحرزین اپواین محصول بر پایه  
 ندیرآ ی، باید پرایمر مخصوص زپوشکفاین  . پیش از اجرای  استدارای سه جزء  

به ترتیب   Cو    A    ،B  اءجزابه منظور بهبود چسبندگی مورد استفاده قرار گیرد.  
و  ،  پوشکف اختالط،کهستند    دانهسنگ هاردنر  از  پس  ا  کی  ه  زبر  جاد یسطح 

  یت ضد لغزش، چسبندگیبه خاص  توانیم ن محصول  یا  یهایژگیو. از  ندینمایم
 باال اشاره نمود. یمختلف و ماندگار  ر آیند هاییبه ز مناسب

 موارد مصرف 

اتوبوس    یهاستگاهیا،  هارمپ ضد لغزش بر روی    پوشکفبه عنوان   •
  ی آسفالت  یهاکاه سرعت    اده،یپ  عابر  یهاپل   ،وپتر کی، پد هلیسکو تا

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 زیرآیند 

 بتن   •

 فوالد  •

 آسفالت  •

 آماده سازی سطح 

 روغن و چربی باشد.   گردوغبار،خشک و عاری از   ، تمیز  کامالًسطح باید   •
حذف شوند. سمباده زنی سبک با   پیش از اجرا باید بتن عوامل پخت •

 .شودی ممواد ساینده مناسب توصیه 
 باید حذف شوند.  موجود بر روی سطحذرات سست هرگونه  •

 

 روش اجرا 

 کاردک/ لیسه و ماله  •

سپس    ،ییدنما  مخلوط  1به    2نسبت  ر را با و هاردن  پوشکف  ءابتدا جز •
در انتها  ب و  یکتر  دانهسنگمواد حاصله را با نسبت تعیین شده با  

تهیه شده را با کاردک و ماله روی سطح با ضخامت مورد نظر   پوشکف
 پخش نمایید. 

 

درجه سانتیگراد و حداقل    10باید حداقل    در هنگام اجرابتن  دمای   ❖
 د باالتر از نقطه شبنم هوا باشد.  درجه سانتیگرا 3

 . شودینماستفاده از تینر جهت رقیق کردن این محصول توصیه  ❖

 

 

 استاندارد  مقدار  ویژگی محصول 

 ( استمختلف قابل عرضه  یهافامدر )سفید، زرد و قرمز  فام 

 ASTM D562 90 ± 5 )کربس( رنگ  تهیسکوز یو

  تهیدانس

 )گرم بر سانتیمتر مکعب( 
0.05 ±  1.2 ASTM D1475 

  سطحی زمان خشک شدن
 میکرون(  2000ضخامت )

 ساعت( )
 ASTM D711 3حداکثر  

زمان خشک شدن کامل  
 ( ساعت)

 ASTM D1640 8حداکثر  

 ASTM D2369 98حداقل  )درصد(  جامد وزنیدر صد 

 ASTM D7234 جدایش از بتن( ) مگاپاسکال   2حداقل  چسبندگی بر روی بتن


