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برگه اطالعات فنی محصول
Sika Anchorfix®-3001

چسب تخصصی اپوکسی کاشت آرماتوربا عملکرد باال

توضیح محصول
یـک چسـب کاشـت آرماتـور بـا عملکـرد بـاال بـا پایـه رزیـن 
اپوکسـی، دو جزئـی تیکسـوتروپیک و فاقـد حـالل اسـت کـه 
بـرای تقویـت میلگردها، آرماتـور های تقویت کننـده در بتن 

تـرک خـورده و تـرک نخـورده کاربـرد دارد.

کاربردها

ویژگی ها / مزایا
.زمان طوالنی اعمال

.قابل استفاده در بتن مرطوب
.ظرفیت بار باال

ETA گواهینامه تایید شده.
 ICC-ESگواهینامه تایید شده.

.گواهینامه آب  آشامیدنی
LEED دارای گواهینامه.

.دارای گزارش آزمایش مقاومت در برابر آتش
.گواهینامه ضد زلزله

.از ترکیبات استایرن در آن استفاده نشده است
.چسبندگی عالی به سطح

.سخت شدن بدون جمع شدگی
.بـرای اعمـال آن مـی توان از تفنگ های اسـتاندارد اسـتفاده 

کرد)بـا کارتریـج 250 میلی لیتر(
.بوی کم

.اتالف حداقل

بــرای نصــب آرماتورهای غیر انبســاطی در موارد زیر:
سازه:

کارهــای  در  فــوالدی  تقویتــی  آرماتــور  و  .میلگــرد 
تــازه و  تعمیــری 

ها د .میلگر
.پیــچ و مهــره هــا و سیســتم هــای ویــژه چفــت و بســت

فلــز کاری، نجاری:
.نصــب تکیــه گاه ها و نرده ها

.نصــب ریل ها
.نصــب قــاب های درب و پنجره

در سطوح زیر:
.بتنی)تــرک خــورده و ترک نخورده(

.ســنگ های ســخت مصنوعی و طبیعی
جامد .سنگ 

.ســنگ تراش هــای توخالی و جامد
.چوب

اطالعات محصول
جزءA   سفیدنوع و رنگ

جزء B مشکی/خاکستری تیره
مخلوط جزء A+B  خاکستری
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کارتریج استاندارد250 میلی لیتر، 12 عدد در هر جعبهبسته بندی
پالت:60 جعبه با کارتریج های 12 عددی

کارتریج  کنار هم400 میلی لیتر، 12 عدد در هر جعبه
پالت:50 جعبه با کارتریج های 12 عددی

کارتریج کنار هم600 میلی لیتر، 12 عدد در هر جعبه
پالت:34  جعبه با کارتریج های 12 عددی

کارتریج کنار هم 1500 میلی لیتر، 5 عدد در هر جعبه
پالت:50 جعبه با کارتریج های 5 عددی

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

24 مـاه از تاریـخ تولیـد اگـر در بسـته بنـدی بـاز نشـده، اصلـی و صدمـه ندیـده، در 
شـرایط خشـک و خنـک و در دمـای بیـن 5 تـا 20 درجه سـانتی گـراد نگهداری شـود. 

در مقابـل نـور مسـتقیم حفاظت شـود.
همه کارتریج های  Sika Anchorfix ®-3001دارای تاریخ انقضا بر روی لیبل هستند.

چگالی )دانسیته(
جزءA   تقریبا 1.2 کیلوگرم بر لیتر 

جزءB  تقریبا 1.8 کیلوگرم بر لیتر
مخلوط جزء A+B تقریبا 1.70 کیلوگرم بر لیتر

اطالعات فنی
تقریبـا 85 نیوتـن بـر میلـی متـر مربـع)7 روزه، در دمـای 20 درجه سـانتی گراد()بر مقاومت فشاری

)ASTM D695( اسـاس اسـتاندارد

تقریبـا 23 نیوتـن بـر میلـی متـر مربـع)7 روزه، در دمـای 20 درجه سـانتی گراد()بر مقاومت خمشی
)ASTM D790(اساس اسـتاندارد

تقریبـا 45 نیوتـن بـر میلـی متـر مربـع)7 روزه، در دمـای 20 درجه سـانتی گراد()بر مقاومت کششی
)ASTM D638(اساس اسـتاندارد

40- تا 43+ درجه سانتی گرادمقاومت حرارتی
43+ درجه سانتی گراد در بلند مدت

فشاری: تقریبا 5000 نیوتن بر میلی متر مربع بر اساس استاندارد )ASTM D695(مدول االستیسیته
)ASTM D638(  کششی: تقریبا 5500 نیوتن بر میلی متر مربع بر اساس استاندارد

بـرای اطـالع از جزئیـات طراحـی، لطفا بـه مدرک جداگانـه ای که تحت نـام مدرک فنی طراحی
محصولSika Anchorfix®-3001 اسـت مراجعه کنید.

)sag flow( بدون ریزش حتی در صورت اعمال بر روی سقفجریان ریزشی

اطالعات اجرا
مقدار مصرف مواد برای هر آرماتور به میلی مترمیزان مصرف
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                                                                           حجم تئوری )میلی لیتر(
                                                                 به ازای عمق معلوم حفره )میلی متر(

شیار    حفره
400 350 300 280 260 240 220 210 200 180 170 160 140 130 120 110 90 80 mm

16.8 14.7 12.6 11.7 10.9 10.1 9.2 8.8 8.4 7.5 7.1 6.7 5.9 5.4 5.0 4.6 3.8 3.4 10 MB

22.0 19.3 16.5 15.4 14.3 13.2 12.1 11.6 11.0 9.9 9.4 8.8 7.7 7.2 6.6 6.1 5.0 4.4 12 M 10

24.9 24.4 20.9 19.5 18.1 16.7 15.3 14.6 13.9 12.5 11.8 11.2 9.8 9.1 8.4 7.7 6.3 5.6 14 M 12

34.4 30.1 25.8 24.1 22.4 20.8 18.9 18.1 17.2 15.5 14.6 13.8 12.0 11.2 10.3 9.5 7.7 6.9 16 M 14

56.0 49.0 42.0 39.2 36.4 33.6 30.8 29.4 28.0 25.2 23.8 22.4 19.6 18.2 16.8 15.4 12.6 11.2 18 M 14

39.2 34.3 29.4 27.4 25.5 23.5 21.6 20.6 19.6 17.6 16.7 15.7 13.7 12.7 11.8 10.8 8.8 7.8 18 M 16

62.8 55.0 47.1 44.0 40.8 37.7 34.5 33.0 31.4 28.3 26.7 25.1 22.0 20.4 18.8 17.3 14.1 12.6 20 M 16

54.0 47.3 40.5 37.8 35.1 32.4 29.7 28.4 27.0 24.3 23.0 21.6 18.9 17.8 16.2 14.9 12.2 10.8 22 M 20

82.8 72.5 62.1 58.0 53.8 49.7 45.5 43.5 41.4 37.3 35.2 33.1 29.0 26.9 24.8 22.8 18.6 16.6 24 M 20

98.4 86.1 73.8 68.9 64.0 59.0 54.1 51.7 49.2 44.3 41.8 39.4 34.4 32.0 29.5 27.1 22.1 19.7 25 M 20

71.2 62.3 53.4 49.8 46.3 42.7 39.2 37.4 35.6 32.0 30.3 24.9 24.9 23.1 21.4 19.6 16.0 14.2 26 M 24

97.2 85.1 72.9 68.0 63.2 58.3 53.5 51.0 48.6 43.7 41.3 34.0 34.0 31.6 29.2 26.7 21.9 19.4 30 M 27

مقادیر پر شده بدون در نظر گرفتن اتالف محاسبه شده است.
اتالف 10 تا 50 درصد مقادیر پر شده در هنگام تزریق به وسیله درجه روی کارتریج 

ارزیابی می شود.

تقریبا حداکثر 7 میلی مترضخامت الیه

حداقل 4 و حداکثر 40 درجه سانتی گراددمای سطح

حداقل 4 و حداکثر 40 درجه سانتی گراددمای محیط

دمای Sika AnchorFix® -3001 باید بین  10 تا 30 درجه سانتی گراد باشد.دمای محصول

دمـای سـطح در حیـن اجـرا بایـد حداقـل 3 درجـه بـاال تـر از نقطـه شـبنم باشـد تـا از نقطه شبنم
میعـان جلوگیـری شـود.

سرعت گیرش

دماOpen timeزمان گیرش

40 درجه سانتی گراد3 دقیقه3 ساعت

40-35 درجه سانتی گراد4 دقیقه4 ساعت

35-30 درجه سانتی گراد6 دقیقه5 ساعت

30-25 درجه سانتی گراد8 دقیقه6 ساعت

25-22 درجه سانتی گراد11 دقیقه7 ساعت

22-15 درجه سانتی گراد15 دقیقه8 ساعت

15-10 درجه سانتی گراد20 دقیقه12 ساعت

9-4 درجه سانتی گراد24 ساعت

حداقل دمای کارتریج = 10 درجه سانتی گراد
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دستورالعمل های اجرا
کیفیت سطح

اختالط

مالت و بتن باید بیشتر از 28 روز عمر داشته باشد.
مقاومت سطح  )بتن، سنگ طبیعی و...( باید تایید شود.

تسـت pull-out  زمانی که مقاومت سـطح معلوم نیسـت باید 
شود. انجام 

حفـره آرماتـور بایـد همیشـه تمیـز، خشـک، عـاری از روغن و 
گریـس و غیره باشـد.

میلگردهـا و آرماتورهـا بایـد به طور کامـل از هر گونه روغن، 
گریـس یـا هر ماده یـا ذره ای از قبیل خاک پاک شـود.

جزء  A :جزء B =1:1 حجمی

ابزار اختالط

آماده سازی کارتریج:
1( سرپوش را باز و جدا کنید.

2( کارتریج 250 میلی متری: سر آن را خارج کنید.
کارتریج های 400 ،  600و1500 میلی لیتری:

پالگ )سر(قرمز رنگ را خارج کنید.
3( بر روی میکس استاتیک پیچ کنید.

4( کارتریج را درون تفنگ قرار داده و اجرا را آغاز کنید.
اگـر رزیـن روی نـازل سـخت شـده در حالی کـه کار در جریان 

اسـت بایـد نـازل جدیدی بـه کار ببرید.

روش اجرا
1.بـا اسـتفاده از دریـل الکتریکـی سـوراخی بـه عمـق و قطـر 
مـورد نظـر بـا متـه ایجـاد کنید. قطـر سـوراخ مته بایـد مطابق 

با سـایزآرماتور باشـد.
2.بـا اسـتفاده از هـوای فشـرده سـوراخ ایجاد شـده را تمیز 
کنیـد. از انتهـای حفـره شـروع کنیـد تـا زمانـی کـه جریـان 
هـوای برگشـتی عـاری از گـرد و خـاک قابـل مشـاهده باشـد. 
کمپرسـور مـورد نظـر باید غیر روغنی  و دارای حداقل فشـار 

6 بـار)psi90 ( باشـد.
3.حفـره مـورد نظـر بایـد بـه طـور کامـل بـا بـرس مخصـوص 
فوالدی)حداقـل 2 مرتبـه( تمیـز شـود. قطـر بـرس بایسـتی 

بزرگتـر از قطـر حفـره باشـد.
4.سـپس حفـره بایـد دوبـاره بـا هوای فشـرده، کـه از انتهای 
تـا  مرتبـه(.   2 شـود)حداقل  تمیـز  شـود  مـی  آغـاز  حفـره 
زمانـی کـه جریـان هـوای برگشـت عـاری از گـرد و خـاک قابل 

مشـاهده باشـد کمپرسـور مورد اسـتفاده باید غیـر روغنی و 
دارای حداقـل فشـار 6 بـار)psi90 (باشـد.

5. حفـره مـورد نظـر بایـد بـه طـور کامـل بـا بـرس مخصـوص 
فوالدی)حداقـل 2 مرتبه(تمیـز شـود. قطـر بـرس بایسـتی 

بزرگتـر از قطـر حفـره باشـد.
6. سـپس حفـره بایـد دوبـاره با هوای فشـرده، کـه از انتهای 
تـا  مرتبـه(.   2 شـود)حداقل  تمیـز  شـود  مـی  آغـاز  حفـره 
زمانـی کـه جریـان هـوای برگشـت عـاری از گـرد و خـاک قابل 
مشـاهده باشـد کمپرسـور مورد اسـتفاده باید غیـر روغنی و 

دارای حداقـل فشـار 6 بـار)psi90 (باشـد.
7. حـدود 2 مرتبـه پمـپ کنیـد تـا اینکـه 2 پـارت بـه طـور 
یکنواخـت خـارج شـود. از ایـن مـاده اسـتفاده کنیـد. فشـار 
تفنـگ را آزاد کنیـد و ورودی کارتریج را با پارچه تمیز کنید.

8. چسـب را بـه درون حفـره تزریق کنید از انتها شـروع کنید، 
هنگامی که به آرامی میکسـر اسـتاتیک را به عقب می کشـید 

در هـر صـورت از بـه دام افتـادن هوا جلوگیری کنید.
9. آرماتـور را بـا حرکـت چرخشـی درون حفـره پر شـده قرار 

دهیـد. مقـداری چسـب بایـد از حفره خارج شـود.
مهـم: آرماتـور باید در زمـان open time  درون حفره جا بگیرد. 
نبایـد  آرماتـور  رزیـن،  شـدن  سـخت  زمـان  طـول  در   .10
حرکـت کنـد یـا بـه آن بـاری وارد شـود. بالفاصلـه ابـزار را با 
 Sika Colma Cleaner بشـویید. دسـت هـا و صـورت بـا آب 

گـرم و صابـون شسـته شـود.
هـای  بـالک  بـرای   Sika AnchorFix® -3001 از  مهـم:  نکتـه 

نشـود. اسـتفاده  توخالـی 

 تمیز کردن ابزار

اساس اطالعات محصول

محدودیت های محلی

 Sika Colma  همــه تجهیــزات اجرایــی و لــوازم را بــه وســیله
Cleaner فــورا تمیــز کنیــد. مــواد ســخت شــده فقــط بایــد بــه 

ــوند. ــاک ش ــی پ ــورت مکانیک ص

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
تست های آزمایشگاهی می باشد. مقادیر واقعی اندازه گیری 

شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

محلی  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه 
فرق  دیگر  کشور  به  کشوري  از  محصول  این  عملکرد  خاص، 
جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده  می کند. پس لطفاً 

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.
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نکات قانونی
اطالعــات و بــه ویــژه پیشــنهادات مربــوط بــه نحــوه اســتفاده 
محصــوالت ســیکا بــر اســاس دانــش بــه روز تجربیــات تولیــد 
ــد. در  ــه شــده ان ــال ارائ ــت نرم ــداری در حال و شــرایط نگه
عمــل هیچگونــه تضمینــی نســبت بــه اســتفاده از محصــول 
بــه غیــر از مــوارد مــورد تاییــد شــرکت ســیکا وجود نداشــته 
ــش  ــرایط آزمای ــت ش ــه تح ــن برگ ــدرج در ای ــات من و اطالع
شــده مذکــور قابــل اســتفاده مــی باشــد. مصــرف کننــده مــی 
ــه  ــه برگ ــه روز ب ــات ب ــب اطالع ــت کس ــواره جه ــت هم بایس
ــور  ــر کش ــیکا در ه ــرکت س ــد ش ــورد تایی ــی م ــات فن اطالع
مراجعــه نمــوده و نیــز بایــد تناســب محصــول بــا هــدف مــورد 

نظــر خــود را در نظــر داشــته باشــد.

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرک  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالک   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسایت

Sika Services AG - 2015  :منبع اطالعات


