
 

 

 PFEP-2021آمین پرایمر بتن اپوکسی پلی
 

 تعریف:

و  یینپا یاربس يداشتن گرانرو یلبه دل و طراحی شده آمینسخت شونده با هادنر پلی یاپوکس ینرز یهبر پا PFEP-2021 ایمرپر
 يبعد يها هیبه سطح بتن و ال ییباال یاربس یچسبندگ یمرپرا ینکند. امیبه درون بتن نفوذ  قابل توجهیتا عمق  ،یقدرت نفوذ عال

 یزانمساختار بتن، خلل و فرج موجود در  کند. همچنین با مسدود کردنمی یريود در بتن جلوگاز خروج مواد سست موج ودارد 
 دهد. یکاهش م یاديرا تا حد ز ییمصرف پوشش نها

 مصارف: 

 یوریایورتان و پلیهاي اپوکسی، پلیبه عنوان پرایمر در سیستم کفپوش -
 کننده گرد و خاك و مواد سست موجود در بتن  تثبیت -
 هاي بعدين پرایمر بر روي سطوح سیمانی و بتنی قبل از اعمال پوششبه عنوا -

 

 خواص و مزایا:

  یینپا یاربس يگرانرو  -
 در خلل و فرج بتن ینفوذ عال یتقابل -
 ن و نیز اجزاي بتنپوشش و بت یکیبهبود اتصاالت مکان -
 مقاومت شیمیایی بسیار باال -
 مختلف يهایستمبا س یعال يسازگار -
 اجراي آسان -

  



 

 

 ل خواص:جدو

 شفاف رنگ
 براق براقیت

 دو جزئی تعداد اجزا
 1به  B( 3به جزء  Aنسبت اختالط وزنی (جزء 

 1به  B( 3به جزء  Aنسبت اختالط حجمی (جزء 
 % 75 درصد جامد حجمی (مخلوط دو جزء)

 3g/cm 05/0 ± 01/1 دانسیته (مخلوط دو جزء)
 µm 100 - 50 ضخامت پیشنهادي فیلم خشک

 2g/m 130 – 65 *ئوري با ضخامت پیشنهاديپوشش ت

زمان مجاز مصرف پس از اختالط 
 اجزا (در ظرف دربسته)

 ساعت 3 گراد+ درجه سانتی5
 ساعت 2 گراد+ درجه سانتی25
 ساعت 1 گراد+ درجه سانتی45

 ساعت ASTM D1640( 2زمان خشک شدن سطحی (
 ساعت ASTM D1640( 6( زمان خشک شدن عمقی

 روز 7 پخت کامل زمان 
 T-950تینر اپوکسی  حالل رقیق کننده

 دوره انبارداري
و بازه  دیخورش میماه (به دور از باد، باران و نور مستق 12

 )گرادیسانت + درجه40+ تا 5 ییدما

 بنديبسته
 A :(kg 12جزء رزین (

 B :(kg 4جزء هاردنر (
 پرت در نظر گرفته نشده است. * در مقدار پوشش تئوري با ضخامت پیشنهادي، میزان

  



 

 

 

 دستورالعمل مصرف: 

 ح : آماده سازي سط

بتن با استفاده از دستگاه ساب برطرف شده و جهت رسیدن به  چسبندگی بیشتر سطح بتن با موجود بر روي سطح هاي برآمدگی
اري از هر گونه آلودگی و مواد سست و سطح بایستی ع ایجاد گردد. آنتا پروفایل مناسب روي  شوداستفاده از دستگاه خراش داده 

  گردند.ها و مواد سست سبب افت شدید چسبندگی پرایمر به سطح میآلودگی ناپایدار باشد.

 

 : پرایمراعمال 

، به نسبت اختالط معین (مطابق بسته بندي) مخلوط شده و با همزن مناسب کامالً همزده رنگپس از آماده سازي سطح، دو جزء 
ه هاي بستمو و غلتک قابل اعمال است. در محیطتوسط قلم محصولین ا. کامال هموژن حاصل شودکیب یکنواخت و تا یک تر شود

درجه سانتی گراد  +50 تا +10محیط در طی مراحل رنگ آمیزي بین درجه حرارت تهویه هوا در خالل اعمال رنگ ضروري است. 
  باشد.

 . گرددشستشو  T-950مناسب نظیر تینر اپوکسی  ینرپس از اتمام کار، کلیه تجهیزات بالفاصله با ت

 موارد ایمنی:

تماس مواد با پوست و یا استنشاق بخارات ممکن است باعث آلرژي شود. تیم اجرا باید لباس و ماسک مخصوص و دستکش مقاوم در 
 برابر مواد شیمیایی پوشیده و  از کرم محافظتی روي پوست صورت و دست استفاده نمایند. 

 

 ه مهم: نکت

رطوبت، در صورت وجود و عاري از روغن و چربی مناسب است. فقط جهت اعمال بر روي سطوح خشک   PFEP-2021پرایمر  -
 .شوداستفاده  روغن و آلودگی، از پرایمرهاي مخصوص سطوح مرطوب و یا آلوده

 


