
 

 

 PFEP-2250 یکفپوش اپوکس
 

 تعریف: 

ف هاي پوشش کبه عنوان الیه نهایی سیستم وطراحی شده  نیآمیو هاردنر پل یاپوکس نیرز هیبر پا PFEP-2250 یکفپوش اپوکس
 ییایمیمقاومت ش گیرد. این ماده به دلیل داشتنیکپارچه و بدون درز بر روي سطوح بتنی، سیمانی، و پلیمري مورد استفاده قرار می

وشش پ گزینه بسیار مناسبی جهت، کیو آرومات ینفت هاي پایهها و روغنها، حاللهاي اسیدي، قلیایی، نمکمحلول برابرباال در  اریبس
 پوشکف نیاعمال آسان آن، کاربرد اقابلیت و  یطیمح طیآن به شرا نییپا تیحساس همچنین باشد.مختلف می يهاسازه کف یده

 گسترده کرده است.  اریرا  بس

 

 مصارف: 

 به عنوان رویه سیستم کفپوش در: 

 وییهاي تولید مواد شیمیایی، غذایی و دارها و سالنپلنت -
 هاي صنعتیانبارها و سوله -
 هاي طبقاتیپارکینگ -
 سطوح بتنی در معرض مواد خورنده  -
 مراکز خرید ها وبیمارستان -
 هاي بازي سرپوشیده و ... زمینهاي ورزشی، سالن -

 

 خواص و مزایا : 

 ي، قلیایی و نمکیاسید هايبرابر محلولدر  باالبسیار شیمیایی مقاومت  -

 هاي قدیمی اپوکسیکفپوشبر روي قابل اجرا  -
 مقاومت فشاري بسیار باال  -
  (self-level)خود تراز شونده  -
 یوریایورتان و پلیهاي اپوکسی، پلیسازگاري باال با سیستم -
 یکپارچه و بدون درز -
 اعمال آسان -

  



 

 

 گراد):درجه سانتی 25جدول خواص (دماي 

 هاي متنوعقابل ارائه در رنگ رنگ
 100% جزء)جامد حجمی (مخلوط دو 

 ضخامت پیشنهادي
 میکرون  500حداقل 

هاي مختلف با در نظر گرفتن شرایط و (قابل اجرا در ضخامت
 کاربري سازه)

 µm 1000براي هر  2kg/m 7/1  *پوشش تئوري
 3g/cm 1/0 ± 7/1 دانسیته (مخلوط دو جزء)

 1به  B( 3به جزء  Aجزء نسبت اختالط حجمی (
 1به  B( 5/5به جزء  Aجزء نسبت اختالط وزنی (

زمان مجاز مصرف پس از اختالط 
 اجزا

 دقیقه 50 گراددرجه سانتی 25
 دقیقه  20 گراددرجه سانتی 45

 ساعت ASTM D1640( 2-4زمان خشک شدن سطحی (
 ساعت  ASTM D1640( 12( زمان خشک شدن عمقی

 روز 7 زمان پخت کامل
 )kg 1سیکل ( 1000در کاهش  mg 30کمتر از  )ASTM D4060مقاومت در برابر سایش (

 گراددرجه سانتی 100بیش از  )ASTM D92نقطه اشتعال (

 )ASTM D2794مقاومت در برابر ضربه (
 در برابر ضربه مستقیم  J 7بیش از 

 بر روي سطح ضخیم)میکرون  1000(ضخامت بیش از  

 انبارداري
خورشید و بازه ماه (به دور از باد، باران و نور مستقیم  12

 گراد)سانتی + درجه40+ تا 5دمایی 

 بنديبسته
 کیلوگرمA :5/16جزء 

 کیلوگرم B :3جزء 
 * در مقدار پوشش تئوري با ضخامت پیشنهادي، میزان پرت در نظر گرفته نشده است.

  



 

 

 دستورالعمل مصرف:

 آماده سازي سطح: 

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

آغشته  در مورد سطوح بتنی گردند.به سطح می سیستم کفپوشها و مواد سست سبب افت شدید چسبندگی آلودگی ناپایدار باشد.
ر د به روغن و مواد چرب، سطح باید با استفاده از دترجنت مناسب، کامال تمیز شده و سپس با واترجت کامال شستشو داده شود.

مان و همچنین در ز سازيآمادهدر حین و پس از صورت نیاز، عملیات ترمیم و یا تسطیح سطح بتن صورت گیرد. باید توجه گردد که 
 هبر چسبندگی پوشش بتواند میباالتر از نقطه شبنم باشد. رطوبت باال گراد درجه سانتی +3 اجراي پوشش، دماي سطح باید حداقل

 است.  85% تاثیر منفی ایجاد نماید. حداکثر رطوبت مجاز محیط  و کیفیت فیلم آن، سطح

ح آماده سازي شده، پرایمر مناسب اجرا گردد و پس از طی شدن ریزي، بر روي سطبا درنظر گرفتن شرایط سطح، محیط و زمان بتن
 زمان الزم از اعمال پرایمر، ماستیک و یا بتونه مناسب بر روي آن اجرا گردد. سپس اجراي کفپوش صورت گیرد.

 اعمال کفپوش:

توان جهت کاهش می دد.توسط همزن مناسب تا رسیدن به مخلوط کامال همگن با رنگ یکنواخت مخلوط گر Aپیش از اعمال، جزء 
) به جزء رزین Bجهت اعمال، جزء هاردنر ( ویسکوزیته مواد در دماي پایین، آن را قبل از اعمال در محیطی با دماي باال قرار داد.

)A .افزوده شده و با استفاده از میکسر مناسب تا زمان رسیدن به مخلوط کامال همگن و یکنواخت همزده شود ( 

ابل انجام ) قو ضخامت مطلوب تهیسکوزیابزار موجود (با در نظر گرفتن و ریسا ایو  سهیبا استفاده از غلتک، کاردك، ل کفپوش ياجرا
 از حالل مناسب صرفا جهت تمیزکردن ابزار و وسایل اجرا استفاده شود. است. 

 موارد ایمنی:

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

 

 نکته مهم: 

شود. در صورت شود هیچ حاللی به آن اضافه نفاقد حالل در ساختار خود است. توصیه می PFEP-2250کفپوش اپوکسی  -
 به آن افزود.  T-950درصد تینر اپوکسی  4توان تا ، میودننیاز به رقیق نم

  


