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برگه اطالعات فنی محصول
SikaWrap®-200C

بافت الیاف کربنی در هم تنیده برای مقاوم سازی ساختمانی

توضیح محصول
 Sikawrap®-200 Cیـک الیـاف کربنـی سـبک وزن با بافت هایی 

در یـک جهـت بـرای اتصال به روش خشـک می باشـد

کاربردها

ویژگی ها / مزایا
 .تولیـد شـده بـا الیاف پـود که منجر به ثبات و پایـداری بافت 

می شـود )فرایند گرمایی(
.استفاده چندمنظوره برای هر نوع مقاوم سازی

.انعطـاف پذیـری سـطوح هندسـی )تیرآهـن هـا، سـتون هـا، 
دودکـش هـا، دیوارهـا ،سـیلوها ، لولـه هـا و غیـره(

.بافـت در عـرض هـای مختلـف بـرای مصـارف مطلـوب تـر 
دارد.  وجـود 

.چگالی کم برای حداقل وزن اضافی
.در مقایسه با تکنیک های سنتی بسیار اقتصادی تر است.

بــه منظــور مقــاوم ســازی ســازه هــای بتــن مســلح، آجــری 
و چوبــی در برابــر بارهــای کششــی و برشــی بــه دالیــل:

.افزایــش عملکرد لــرزه ای دیوارهای بنایی
.جایگزیــن آرماتــور های جا افتــاده )از بین رفته(

.مقاومــت وانعطاف پذیری ســتون ها
.افزایــش ظرفیــت باربری عناصر ســاختمانی

.تغییــر مصارف ســاختمانی
.رفع نواقص طراحی ســازه 

لرزه ای .حرکات 
.ســرویس دهی بهبود یافته

.بهسازی ســاختاری طبق اســتانداردهای موجود
اطالعات محصول

الیاف کربنی با مقاومت متوسطنوع و رنگ       

جهت الیاف :             °0     )مستقیم(ساختمان بافت  
تار:                    الیاف کربنی )98 کل وزن(

پود:                   الیاف ترموپالستیک گرمایشی )2 % کل وزن(

                تاییدیه ها / استانداردها
مؤسسه ی تحقیقاتی راه ها و پل ها )لهستان(

                                   IBDIM AT/2003-04-336
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بسته بندی
پهنای بافتطول بافت

50m300/600 mm≥یک رول در یک جعبه مقوایی

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری
2سـال پـس از تاریـخ تولیـد در صـورت نگهـداری در شـرایط و بسـته بنـدی اصلـی، 
بازنشـده و آسـیب ندیـده، در محیـط خشـک و دمـای بین 5 درجه سـانتی گـراد و 35 

درجـه سـانتی گـراد دور از نور مسـتقیم خورشـید.

10 ±200 گرم بر متر مربعوزن 

1.79 گرم بر متر مکعبچگالی الیاف   

اطالعات فنی
0.111میلی متر )براساس کل مقدار کربن(ضخامت طرح بافت   

مشخصات الیاف خشک
مقاومت کششی                3.900  نیوتن بر میلی متر مربع )ظاهری(

ضریب-Eکششی              230.000 نیوتن بر میلی متر مربع )ظاهری(
کشافی در حالت پارگی      1.5 % )ظاهری(

0.9 میلی متر در هر الیه )آغشته شده به Sikadur®-330(ضخامت

مشخصات الیه

بار نهایی 320 کیلو نیوتن پهنا در هر الیه )در قطر الیه ی معمولی 0.9 میلی متر(  
ضریـب کششـی30.0 کیلـو نیوتـن مربع)براسـاس قطـر الیـه ی معمولـی 0.9 میلـی 

) متر
نکته :

مقادیر باال فقط نمونه هستند.
مشـخصات الیـه ی حاصـل شـده از آزمایـش کشـیدگی بـه رزین آغشـته شـده و نوع 

فرآینـد آزمایـش کششـی بسـتگی دارند. 
از فاکتورهای کاهش دهنده مواد طبق استانداردهای مربوطه استفاده کنید.

این ارزش به نوع بارگیری بسـتگی دارد و باید طبق اسـتانداردهای طراحی مربوطه شیوه طراحی
سـازگار  و تطبیق داده شود.

اطالعات سیستم
همانطـور کـه توضیـح داده شـده ظاهر سیسـتم بایـد کامالً از مـوارد بـاال تبعیت کند و ساختار سیستم

تغییـر نکند. 
Sikadur®-330                                    آستربتنی

                       Sikadur®-330          رزین آغشته ساز /الیه ای
SikaWrap®-200C        بافت محکم کننده ساختمانی

بـرای اطالعـات بیشـتر و جزئیـات راجع بـه ویژگی های رزیـن، بافت و اطالعـات کلی به 
برگـة اطالعـات فنـی Sikadur®-330 مراجعه کنید.

اطالعات اجرا
بسته به میزان زبری و ناصافی سطح:میزان مصرف

- آغشـته کـردن الیـه اول حـاوی آسـتر: )Sikadur®-330 (  1.2 -0.7 کیلوگـرم بـر 
متـر مربع ~

 - آغشته کردن الیه های بعدی         )Sikadur®-330 (  0.5 کیلوگرم بر متر مربع ~
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دستورالعمل اجرا

روش اجرا

کیفیت سطح

آماده سازی سطح

نکات/ محدودیت ها

اساس اطالعات محصول

بافت)پارچـه( با اسـتفاده از چاقوی ریـز یا قیچی های  خاصی 
قابل بریدن اسـت. هیـچ گاه بافت را تا نکنید.

برگـة  بـه  کـردن  الیـه  سـازی/الیه  آغشـته  فرآینـد  بـرای 
کنیـد. مراجعـه   Sikadur®-330 اطالعاتـی 

نیازهای خاص
ــر  ــی مت ــر میل ــن ب حداقــل مقاومــت کششــی ســطح 1.0نیوت
مربــع مــی باشــد یــا همــان طــور کــه تعییــن شــد طبــق طــرح 

مقــاوم ســازی مــی باشــد.

به برگه اطالعاتی Sikadur®-330 مراجعه شود.

ایـن محصـول تنهـا توسـط افـراد حرفـه ای بـا تجربـه قابـل 
اسـتفاده اسـت. حداقـل شـعاع مورد نیـاز برای اسـتفاده در 
اطـراف گوشـه هـا بیـش از 20میلـی متـر مـی باشـد. شـاید 
صـاف کـردن و پولیش کردن گوشـه ها بوسـیله ی مالت های 

®Sikadur ضـروری باشـد.
حداقـل  بایـد  بافـت  افتادگـی  هـم  روی  الیـاف،  جهـت  در 
100میلـی متـر باشـد که بـه نـوع ®Sikawrap یـا همانطور که 

در طـرح مقـاوم سـازی تعییـن شـده بسـتگی دارد.
برای استفاده پهلو به پهلو، هیچ گونه روی هم افتادگی طولی 
های  الیه  افتادگی  هم  روی  باشد.  نمی  نیاز  پود  جهت  در 

اضافی باید پیرامون ستون توزیع شود. 
ایـن محکـم سـازی ذاتـاً سـاختمانی اسـت و هنـگام انتخـاب 
ی  باتجربـه  افـراد  کـه  کافـی شـود  دقـت  بایـد  پیمانکارهـا 

مناسـب بـراي ایـن منظـور انتخـاب شـوند. 
بافت Sikawrap®-200 c جهت اطمینان از حداکثر چسـبندگی 
و دوام بـا رزیـن هـای آغشـته شـده ی /الیـه الیـه شـده ی 

®Sikadur پوشـیده مـی شـود. )الیـه کشـی می شـود.(

بـرای حفـظ سـازگاری سیسـتم بخـش هـای سیسـتم را جا به 
جـا نکنید. 

بافت  SikaWrap200c باید به منظور زیبایي بیشتر یا جنبه ي 
حفاظتي با الیه ي سیماني یا روکش ها پوشانده شود. انتخاب 
 UV به نیازهاي موجود بستگي دارد. برای محافظت اولیه از
از Sikagard®- Elasto Color -675 w، Sikagard®-550w Elastic یا   

Sikagard®-680sاستفاده کنید.

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

شرایط خارج از کنترل متفاوت است

اطالعات ایمني و سالمتي

نکات قانونی

بـرای اطـالع از حمـل و نقل ایمن، نگهـداری و دفع محصوالت 
شـیمیایی، مصـرف کننـده ها بایـد به جدید ترین بروشـورها 
شـامل اطالعـات فیزیکـی، اکولوژیکـی، سـمی و سـایر مـوارد 

مراجعـه کنید.

استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
و  تولید  به روز تجربیات  بر اساس دانش  محصوالت سیکا 
عمل  در  اند.  شده  ارائه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط 
غیر  به  محصول  از  استفاده  به  نسبت  تضمینی  هیچگونه 
از موارد مورد تایید شرکت سیکا وجود نداشته و اطالعات 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
استفاده می باشد. مصرف کننده می بایست همواره جهت 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.
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