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برگه اطالعات فنی محصول
Sikadur ® -330 

 رزین اشباع شده دو جزئی اپوکسی

کاربردها

 ویژگی ها/ مزایاتوضیح محصول

جزئـی،  دو  سـاز  اشـباع  چسـب/رزین  یـک   Sikadur®-330
باشـد. مـی  اپوکسـی  برپایـه  تیکسـوتروپیک 

 .مخلوط کردن و استفاده آسان با استفاده از ماله یا غلتک
.طراحی شده برای روش اشباع سازی دستی
.استعمال عالی جهت سطوح عمودی یا سقفی

.چسبندگی خوب به بسیاری از سطوح
.ویژگی های مکانیکی باال

.بدون نیاز به آستر جداگانه
.فاقد حالل

بافـــت اتصـــال  و  تقویـــت  بـــرای  اشـــباع  .رزیـــن 
®SikaWrap جهت اجرا به شیوه خشک.

.رزین آستری برای اجرا به شیوه مرطوب.
 Sika® Carbodur® plates چســب ســاختمانی بــرای چســباندن.

                تاییدیه ها / استانداردهابــه ســطوح صــاف.

و  Sikawrap® تغییــرات  دفتــر  .SOCOTEC)فرانســه(: 
Sika® Carbodur®

ها)لهســتان(    راه  و  هــا  پــل  تحقیقــات  .مؤسســه 
I B D I M ه ر ATشــما / 2 0 0 3 - 0 4 - 3 3 6

رزین اپوکسیپایه شیمیایی    

چسب بسیار نرم قابل استفاده با برسنوع و رنگ
جزء رزینی A:                     چسب
جزء سفت کننده B:            چسب

رنگ
جزء A                                  سفید
جزء B                                  طوسی

مخلوط اجزاء AوB                 طوسی روشن

 اطالعات محصول
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 اطالعات محصول
استاندارد:بسته بندي

واحدهای از قبل تعیین مقدار شدة )A+B( 5 کیلویی

24ماه پس از تولید در صورت نگهداری در بسته بندی اصلی باز نشده و آسیب ندیده، تاریخ انقضا  و شرایط نگهداري
در شرایط خشک و دمای بین 5 و 20 درجه سانتی گراد دور از نور مستقیم آفتاب.

رزین مخلوط شده :1.30کیلوگرم بر لیتر )در دمای23+ درجه سانتی گراد(چگالی )دانسیته(

اطالعات فنی
دمای خمش حرارتی

                     )HDT( دمای انحراف حرارتی(ASTM   D648)

TGدمای عمل آوریگیرش

Cْ+36 Cْ 10+7روز

Cْ+47 Cْ 23+7روز

Cْ+53 Cْ 35+7روز

مقاومت نسبت به در معرض قرار گرفتن مداوم تا دمای 45 درجه سانتی گراد

)En   24624(مقاومت چسبندگی        
ترک بتنی روی الیه ی ساییده شده با سنگ:  1> روز

این محصول برای قرارگرفتن در معرض مواد شیمیایی مناسب نمی باشد.مقاومت شیمیایی

در معرض قرارگرفتن پیوسته 0: 45+ درجه سانتی گرادمقاومت حرارتی 

)7روز/ 23+ درجه سانتی گراد(30 نیوتن بر میلیمتر مربع) DIN  55435(مقاومت کششی   

انعطافي:ضریب االستیسیته
)DIN  25435 ( 3800 نیوتن بر میلیمتر مربع)7روز/ 23+ درجه سانتی گراد(

کشیدگی:
)DIN  55435 ( 4500 نیوتن بر میلیمتر مربع)7روز/23+ درجه سانتی گراد(

ضریب انبساط حرارتی       
x 10-6 45 در درجه سانتی گراد (10- تا 40- درجه سانتی گراد)

دمای انتقال شیشه ای
T6زمان عمل آوریدمای عمل آوری

30 روزه30 درجه سانتی گراد58+

گرانروی   
50/S : نرخ پارگی

گرا نرویدما

10 Cْ~10 000 mPas

23 Cْ~6 000 mPas

35 Cْ~5 000 mPas
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40- تا 45 + درجه سانتی گراددمای کاربری             

  %0.9)7روز در دمای 23+ درجه سانتی گراد()DIN  55435(امتداد شکستگی        

اطالعات سیستم
آسترالیه ای -Sikadur®- 330ساختار سیستم

Sikadur®- 330-رزین آغشته /الیه ای
بافت محکم کننده ساختمانی -®SikaWrap با توجه به نیاز

اطالعات اجرا
حداقل 10+ درجه سانتی گراد دمای سطح                    

حداکثر 35+ درجه سانتی گراد
4 % ≤  رطوبت سطح        

 Sika Tramex روش آزمایش : دستگاه سنجش رطوبت

حداقل 10+ درجه سانتی گراد دمای محیطی                    
حداکثر 35+ درجه سانتی گراد

مراقب میعان و نفوذ رطوبت باشید!نقطه شبنم     
دمای محیط در حین استفاده باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بیش از نقطه شبنم باشد.

دستورالعمل اجرا
کیفیت سطح

سـطح بایـد سـالم باشـد و دارای مقاومـت کششـی مناسـب 
جهـت تامیـن حداقـل مقاومـت 1.0نیوتـن بـر میلیمتـر مربـع

 pull –off باشـد.
سـطح بایـد خشـک و فاقـد هـر ذره ای مثـل روغـن، گریـس، 

الیـه هـا و مراقبـت هـای سـطحی و غیـره باشـد.
سـطح چسـبیده شـده باید )حداکثر انحراف 2میلـی متری به 
ازای طـول 0.3متر(بـا اسـتفاده از قالب بندی تا 0.5 میلیمتر 
صـاف شـود. لکـه هـای بـزرگ بـا سـابیدن یـا بالسـت کـردن 

قابل پـاک کردن هسـتند.
گوشـه های روکش کشـیده شـده باید به شـعاع حداقل 20 
میلـی متـر گـرد شـوند )بسـته بـه نـوع بافـت ®Sikawrap( یا 
بـه عنـوان هـر طـرح خاصـی که ایـن با صـاف کردن گوشـه ها 

یـا سـاختن بـا مالت هـای ®Sikadur قابل دسـتیابی اسـت.

آماده سازی سطح

بـا  و  مکانیکـی  روش  بـه  بایـد  سـنگی  و  بتنـی  هـای  الیـه 
اسـتفاده از ابـزار صـاف کننده یـا تمیزکننده سایشـی جاذب 
آماده شـوند. تا الیه ی سـیمانی مواد شـل و نرم پاک شـوند 

و بـه یـک سـطح طـرح دار بـاز برسـیم.

الیه های چوبی باید صاف و سند بالست شوند.
قبـل از اسـتفاده از Sikadur®-330 کلیـة گـرد و خـاک و مواد 
نـرم و شـل بایـد بـه طـور کامـل از روی سـطوح پـاک شـوند، 

ترجیحـاً بـا اسـتفاده از بـرس یـا جاروبرقـی صنعتی.
بتن/ســنگ ضعیــف بایــد پــاک شــود و عیــوب ســطحی 
و  هــا  شــکاف  ســوراخ،  ســوراخ  هــای  محــل  مثــل 
ــد.  ــد قرارگیرن ــرض دی ــالً در مع ــد کام ــی بای ــای خال فضاه
ها/فضاهــای  شــکاف  کــردن  پــر  هــا،  الیــه  تعمیــر 
از اســتفاده  بــا  بایــد  ســطوح  کــردن  صــاف  و  خالــی 
و    Sikadur®-30 LP مخلــوط  یــا    Sikadur®-41 LP
Sikadur®-501 ســیلیس دانــه بنــدی شــده صــورت گیــرد. 

)نســبت اختــالط  1:1حداکثــر بخــش هــای وزنــی(
آزمایشـات چسـبندگی بایـد جهـت اطمینـان از آمـاده سـازی 
مناسـب الیـه هـا صـورت گیرد. شـکاف های پهن تـر از 0.25 
میلی متر  با اسـتفاده ازSikadur®-52 LP  یا سـایر رزین های 

تزریقـی  ®Sikadur بایـد پر شـوند.

اختالط

A جزء :B وزنی( 4:1= جزء(
هنـگام اسـتفاده فله ای مواد نسـبت اختالط دقیـق باید با وزن 

کـردن و انـدازه گیری دقیق هر جز محاسـبه شـود.
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زمان اختالط

روش اجرا
تمیز کردن ابزار

حداقل  را   A+B اجزا  شده  بندی  بسته  قبل  از  واحدهای 
3دقیقه با استفاده از میلة متصل شده به دریل الکتریکی 
با سرعت پایین )حداکثر300 رطوبت نسبی(مخلوط کنید تا 
مواد نرم و همگن شوند و رنگ مواد طوسی یکدست شود. 

کـردن  مخلـوط  هنـگام  در  مخلـوط  داخـل  بـه  هـوا  ورود  از 
بپرهیزیـد.

ســپس، کل مخلــوط را در یــک ظــرف تمیــز بریزیــد و دوبــاره 
حــدود 1دقیقــه آن را بــا ســرعت پاییــن هــم بزنیــد تــا ورود 
ــداری از  ــا مق ــه حداقــل برســانید. تنه ــوط را ب ــه مخل هــوا ب
مــواد را مخلــوط کنیــد کــه در مــدت زمــان نگهــداری در 

قوطــی مصــرف شــود.
بسته بندی عمده، نه از قبل بسته بندی شده:

ابتـدا، هـر بخـش را کامـاًل هـم بزنیـد. سـپس عناصـر را بـه 
نسـبت صحیـح در یـک سـطل اختـالط مناسـب اضافـه کنید و 
آن را بـا یـک همـزن الکتریکی با سـرعت کم طبـق توضیحات 

بـاال بـرای واحدهـای از قبـل بسـته بندی شـده هـم بزنید.

آماده سازی:
قبـل از اسـتفاده از مقـدار رطوبـت سـطح، رطوبـت نسـبی و 

نقطـه شـبنم مطمئن شـوید.
بافت ®Sikawrap ذکرشده را در جهت های مورد نظر ببرید.

استفاده از رزین:
Sikadur®-330 را بـا اسـتفاده از غلتـک، مالـه یـا بـرس روی 

سـطح اسـتفاده کنیـد.
جاگذاری بافت و الیه الیه کردن:

  Sikadur®-330 را در جهـت مورد نیاز روی Sikawrap®  بافـت
قراردهیـد. بافـت را با دقت با اسـتفاده از غلتک پالسـتیکی 
سـیکا بـه مـوازات جهـت الیـاف روی رزیـن بکشـید تـا زمانی 
کـه رزیـن بین اسـتانداردهای الیاف فشـرده شـود )جاگیرد( 
و به طور یکنواخت روی کل سـطح بافت توزیع شـود. هنگام 
ورقـه ورقـه کـردن روی آن محکـم فشـار آوریـد تـا از تـا 
خوردگـی یا چـروک خوردن بافـت ®Sikawrap  اجتناب شـود. 
بـراي الیه هـاي اضافـي بافـت ®Sikadur®-330 ،SikaWrap را 
روي الیـه تـر قبلـي در طـي 60 دقیقـه )در دمـاي°23+( بعـد 
از اسـتفاده از الیـه ی قبلـی اسـتفاده کنیـد و فراینـد ورقـه 
ورقـه گـذاری را تکـرار کنیـد. اسـتفاده در طـی 60دقیقـه 
امـکان پذیـر نمـی باشـد. حداقـل 12سـاعت انتظـار قبـل از 

اسـتفاده از الیـه ی بعـدی بایـد صـورت گیرد. 

مـدت زمـان کاربـری از زمـان مخلـوط کـردن دو جـزء )رزین و 
بخـش محکم کننده(شـروع می شـود. در دمـای محیطی پایین 
مـدت زمـان کاربـری افزایـش مـی یابـد، در دماهـای بـاال این 

زمـان کاهش مـی یابد.
هرچـه میـزان مـواد مخلـوط شـده بیشـتر باشـد، مـدت زمان 
زمـان  بـه مـدت  بـرای رسـیدن  یابـد.  کاربـری کاهـش مـی 
کاربـری طوالنـی تـر در دماهای بـاال مواد مخلوط شـده باید به 
واحدهـای کوچکتر تقسـیم شـوند یـا هر دو جزء بایـد قبل از 

مخلـوط کردن سـرد شـوند.

کلیه لوازم و تجهیزات باید فورا باSika Thenner C  تمیز شوند. 
مواد سخت شده تنها باید به صورت مکانیکی حذف شوند.

روکش کشی:
چنانچه از الیه سـیمانی روی بافت ®Sikawrap اسـتفاده شده 
باشد، یک الیه ی وزنی اضافی از  Sikadur®-330باید روی الیه 
ی نهایـی و حداکثـر بـه قطـر 0.5 کیلوگـرم بـر میلی متـر مربع 
استفاده شود. جهت پخش کردن الیه از سیلیس دانه بندی 
شـده هنگامـی کـه تـر اسـت بـه عنـوان کلیـد روکـش کشـی 
استفاده کنید. چنانچه از روکش رنگی استفاده شد، سطح تر

Sikadur®-330 به وسیله ی برس قابل صاف کردن است.
روی هم افتادگی الیه ها

جهت الیاف
 100mm حداقل باید Sikawrap®  روی هـم افتادگی بافـت.
باشـد. )بسـته به نـوع بافـت ®Sikawrap(یا به عنـوان تعیین 

کننـده در طرح مقاوم سـازی
پهلو به پهلو

پهلـوی  بـه  پهلـو  جـا دهـی  .بافـت هـای مسـتقیم: هنـگام 
مسـتقیم بافـت  تعـدادی 

®Sikawrap هیـچ گونـه روی هـم افتادگـی نیـاز نمـی باشـد 
مگـر تعییـن شـده در طـرح مقـاوم سـازی.

.بافـت هـای چنـد جهتـه: روی هـم افتادگـی در جهـت تارهـا 
 Sikawrap حداقـل بایـد 100 میلیمتـر باشـد )بـه نـوع پـود

بسـتگی دارد( یـا تعییـن شـده در طـرح مقـاوم سـازی.

مدت زمان کاربری (بازه زمانی اعمال)
زمان دما
90 دقیقه )5کیلو( +10°C
30 دقیقه )5کیلو( +35°C

مدت زمان بازبودن :

زمان دما
C°10+ 60 دقیقه
30 دقیقه +35°C
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ایـن محصـول تنهـا توسـط افـراد حرفـه ای بـا تجربـه بایـد 
شـود. اسـتفاده 

 Sikadur®-330 حداقـل بـه مدت 24سـاعت بعد از اسـتفاده 
از بـاران دور نگـه داشـته شـود. مطمئـن شـوید کـه جاگیری 
بافـت و اعمـال الیـه هـا بـا غلتـک تـا قبـل از گیـرش چسـب 
ی  الیـه  بوسـیلة  بایـد   Sikawrap® بافـت   گیـرد.  صـورت 
سـیمانی یـا روکـش بـرای اهـداف حفاظتـی و زیبایـی بیشـتر 
پوشـانده شـوند. انتخـاب بـه نیازهـای موجود بسـتگی دارد. 
   Sikagard®-550w Elasticاز  UV  برابـر در  حفاظـت  جهـت 
 Sikagard® -680 S یـا    ،  Sikagard® Elastocolor-675 w

اسـتفاده کنیـد.
در دماهـای پاییـن و یـا رطوبـت نسـبی بـاال، امـکان دارد کـه 
باقیمانـده هـای چسـبناک روی اپوکسـی بـه گیـرش رسـیده  
Sikagard®-330 شـکل بگیرنـد. چنانچـه یـک الیـه ی اضافـی 
بافـت ، یـا روکش روی اپوکسـی به گیرش رسـیده اسـتفاده 
شـود، ایـن باقیمانـده ابتـدا بایـد پاک شـود تا از چسـبندگی 

مناسـب مطمئن شـویم.
باقیمانده به وسیله ی آب قابل پاک کردن است.

در هـر دو مـورد، سـطح بایـد قبـل از اسـتفاده از الیـه یـا 
روکـش بعـدی کامـاًل خشـک شـود. جهت اسـتفاده در شـرایط 
دمایـی سـرد یـا گـرم، مـواد را بـرای 24سـاعت در امکانـات 
نگهـداری کنتـرل شـده ی دمایی نگـه دارید تا مخلـوط کردن 
)اختـالط(، اسـتعمال و محدودیـت هـای مـدت زمـان کاربـری 
بهبـود یابنـد. تعـداد الیـه هـای بافتـی اضافـه که بـه صورت 
از  و  کامـاًل  بایـد  مـی شـوند.  تـر اسـتفاده  تـر روی الیـه ی 
نزدیک کنترل شـوند تا از شـاخه شاخه شـدن، چروک خوردن 
یـا کاهـش بافت در حیـن گیـرش Sikadur®-330 اجتناب شـود. 
تعـداد الیـه هـا بـه نـوع بافـت ®Sikawrap اسـتفاده شـده و 

شـرایط دمایـی محیطـی بسـتگی دارد.

زمان ها تقریبی هستند و تحت تاثیر تغییر شرایط محیطی هستند.

نکات/ محدودیت ها

حداکثرحداقلدمای سطحمحصوالت

Sikadur®-330
روکش شده 

شده با الیه های 
Sik-رنگی 

agard®

10 Cْ24 ساعت
رزینی که بیش از 7 روز 
است به گیرش رسیده 
از استفاده  با  باید 

 Cleaner  Sika Colma
و  شود  زدایی  روغن 
قبل از روکش کشی با 

سمباده  ساییده شود.

23 Cْ12 ساعت

35 Cْ6 ساعت

اطالعـات و بـه ویـژه پیشـنهادات مربـوط بـه نحـوه اسـتفاده 
محصـوالت سـیکا بـر اسـاس دانـش بـه روز تجربیـات تولیـد و 
شـرایط نگهـداری در حالـت نرمـال ارائـه شـده انـد. در عمـل 
هیچگونـه تضمینـی نسـبت بـه اسـتفاده از محصول بـه غیر از 
مـوارد مـورد تاییـد شـرکت سـیکا وجـود نداشـته و اطالعـات 
منـدرج در ایـن برگـه تحت شـرایط آزمایش شـده مذکور قابل 
اسـتفاده مـی باشـد. مصرف کننـده می بایسـت همـواره جهت 
کسـب اطالعـات بـه روز بـه برگـه اطالعـات فنـی مـورد تاییـد 
شـرکت سـیکا در هر کشـور مراجعه نموده و نیز باید تناسـب 

محصـول بـا هـدف مـورد نظـر خـود را در نظـر داشـته باشـد.

اطالعات گیرش

نکات قانونی

محصول اجرا شده و آماده به مصرف:

اساس اطالعات محصول

محدودیت های محلی

اطالعات ایمنی و سالمتی

کلیـة زمـان هـای گیرش تقریبی هسـتند و تحـت تاثیر تغییر 
شـرایط محیطی تغییـر می کنند

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.

محلي  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  مي کند. پس لطفاً 

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.

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

مراجعه کنند.

گیرش کامل دما
7 روز +10°C
5 روز +23°C
2 روز +35°C

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+
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