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برگه اطالعات فنى محصول

SikaWrap®-230C

برگه اطالعات فنی محصول

SikaWrap®-230C

بافت الیاف کربنی برای مقاوم سازی ساختمانی

توضیح محصول

SikaWrap® �230C یک بافت الیاف کربنی با بافت در یک 
جهت برای اتصال به روش خشک می باشد.

در  ■■ بافت  ثبات  حفظ  جهت  شده  تنیده  الیاف  با  تولیدشده 
برابرفرایندگرمایشی (گرمایی)

استفاده چند منظوره برای هر نوع مقاوم سازی ■■
ها،  ■■ ستون  ها،  (تیرآهن  هندسی  سطوح  پذیری  انعطاف 

دودکش ها، لوله ها، دیوارها، سیلوها)
در عرض های مختلف جهت استفاده ی بهینه وجود دارد. ■■
چگالی کم برای حداقل وزن اضافی ■■
در مقایسه با روش های سنتی اقتصادی تر است.ل ■■

افزایش عملکرد لرزه ای دیوارهای سنگی ■■
جایگزین میلگردهای از دست رفته ■■
مقاومت و انعطاف پذیری ستون ها ■■
افزایش ظرفیت بارگیری عناصر ساختمانی ■■
تغییر مصارف ساختمانی  ■■
حرکات لرزه اي ■■
سرویس دهي بهبود یافته ■■
بهسازي ساختماني طبق استانداردهاي موجود ■■

کاربردها
در  چوبی  و  آجری  ای،  آرمه  بتن  های  سازه  سازی  مقاوم 

مقابل نیروهای خمشی و برشی به دالیل:ب

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

الیاف کربنی با مقاومت متوسط

به مدت 24 ماه پس از تاریخ تولید در صورت نگهداری در محیط خشک و دمای 
بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.ل

جهت بافت :     صفر درجه     (مستقیم)ی
تار:                    الیاف کربنی سیاه (%99 کل وزن)ب

پود:                  الیافت ترموپالستیک گرمایی سفید(%1 کل وزن)ل

ساختمان بافت

پهنای بافت طول رول/بافت بسته بندی

300/600 میلی متر ≥50  متر یک رول در یک جعبه مقوایی

ویژگی ها / مزایا
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ساختار سیستم

اطالعات اجرا
بسته به میزان ناهمواری سطح:میزان مصرف

ا� آغشته کردن الیه ی اول شامل آستر: حدود 0.7 تا 1.2 کیلوگرم بر متر مربع 

(Sikadur®�330)

(Sikadur®�330) آغشته کردن الیه های بعدی: حدود 0.5 کیلوگرم بر متر مربع �

ضخامت الیه:1میلي متر به ازای هر الیه (آغشته شده با Sikadur®�330)امشخصات الیه
بار نهایی: 350 کیلو نیوتن بر متر پهنا به ازای هر الیه (در ضخامت الیه ی عادي 

1میلی متری)ل
ی  الیه  ضخامت  مربع (براساس  متر  میلی  بر  نیوتن  کیلو   28.0 کشیدگی:  ضریب 

عادي 1میلی متری)ب
نکته: مقادیر باال عادي و گویا هستند. مشخصات الیه ی حاصل شده از آزمایش 
کشیدگی به رزین آغشته شده و نوع فرایند آزمایش کششی بستگی دارند.ب

از فاکتورهای کاهنده ی مواد طبق استاندارد طرح مربوطه استفاده کند.ب

این مقدار به نوع بارگیری بستگی دارد و باید طبق استانداردهای  کشش قابل طراحی تحمل کشش
تحمل طراحی شده مربوطه تطبیق داده شود.ل

اطالعات سیستم

اطالعات فنی
مقاومت کششی : 4300 نیوتن بر میلی متر مکعب (اسمی)بمشخصات الیاف خشک

ضریب کششی : 238000 نیوتن بر میلی متر مکعب (اسمی)ب  
ضریب کشسانی در زمان پارگی : 1.8 % (اسمی)ب

10±230 گرم بر مترمربعوزن بافت

0.131 گرم بر متر مکعبضخامت بافت

1.76 میلی متر (بر اساس مقدار الیاف)اچگالی (دانسیته)ل

همانطور که توضیح داده شد ظاهر سیستم باید کامالً تابع موارد باال باشد و تغییر 
نکند.

Sikadur®�330�آستر بتنی
Sikadur®�330� رزین آغشته /الیه ای

SikaWrap®�230C �بافت محکم کننده ی ساختمانی
و  بافت  از  استفاده  رزین،  های  ویژگی  به  راجع  جزئیات  و  بیشتر  اطالعات  برای 

اطالعات عمومی به برگۀ اطالعات فنی Sikadur®�330 مراجعه کنید.ل
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دستورالعمل اجرا
کیفیت سطح

نیازهای ویژه:ل
حداقل مقاومت کششی سطح 1 نیوتن بر میلی متر مربع یا 

طبق طرح مقاوم سازی.

روش اجرا
بافت به وسیله ی قیچی های خاص یا چاقوی مخصوص قابل 
بریدن است. هیچ گاه بافت را تا نزنید! برای فرایند آغشته 
Sika�  سازی /الیه الیه کردن به برگه اطالعات فنی محصول

dur®�330 مراجعه شود.ب

آماده سازی سطح

به برگه اطالعات فنی محصولSikadur®�330 مراجعه شود.ا

نکات/محدودیت ها
باتجربه  و  ای  حرفه  افراد  توسط  تنها  باید  محصول  این 

استفاده شود.ب 
ها:  گوشه  اطراف  استفاده  برای  نیاز  مورد  شعاع  حداقل 

بزرگ تر از 20 میلی متر.ب
 Sikadur ®صاف کردن و ساختن گوشه ها بوسیله مالت های

الزامی است.ب 
میلی   100 حداقل  بافت  افتادگی  هم  روی  الیاف،  جهت  در 
سازی  مقاوم  طرح   یا   SikaWrap®�330 نوع به  که  باشد  متر 

تعیین شده از پیش بستگی دارد.ل
افتادگی  هم  روی  گونه  هیچ  پهلو،  به  پهلو  استفاده  برای 
طولی در جهت پودها نیاز نمی باشد. روی هم افتادگی الیه 

های اضافی باید در پیرامون ستون ها توزیع شود.ب 
انتخاب  هنگام  و  است  ذاتی  ساختار  یک  سازی  مقاوم 
پیمانکارهای حرفه ای مناسب باید دقت کافی صورت گیرد.ا

بافت SikaWrap®�230C برای اطمینان از حداکثر چسبندگی 
الیه  کننده/الیه  آغشته  های  رزین  از  استفاده  با  ثبات  و 

کننده ی ®Sikadur پوشانده می شود.ی
این محصول باید به منظور زیبایی بیشتر یا جنبه ی حفاظتی 
به  انتخاب  شود.  پوشانده  ها  روکش  یا  سیمانی  ی  الیه  با 

نیازهای موجود بستگی دارد.ل
مختلف  محصوالت  از  وی  یو  ی  اشعه  از  بافت  حفاظت  برای 
 Sikagard®�680 S یا   Sikagard®�550 w Elastic مثل  سیکا 

استفاده کنید.

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

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

اساس اطالعات محصول

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

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.

محدودیت هاي محلي

برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی
استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بایست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
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.

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسایت

Sika GCC � 2006  :منبع اطالعات


