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Sikadur®-42

برگه اطالعات فنی محصول

Sikadur®-42
 گروت سه جزئي بر پايه ي رزين اپوکسی

ويژگی ها/مزايا

توضیح محصول
و   جزئی   سه  ريزش،  قابل  روان  گروت  يک   sikadur®-42
فاقد حالل بر پايه ترکیب  رزين هاي اپوکسی با مقاومت باال 
و مصالح با دانه بندى خاص است. بعد از اختالط، يک گروت 

اپوکسی خود تراز روان فراهم مي شود.

اتصال سازه اى:ر
آرماتورهاى انتظار ■■
بولت ها ■■
اعضاى فشارى ■■

گروت ريزي:ر
قطعات جداکننده (نرده)ر ■■
صفحه ستون پل ها ■■
فونداسیون ماشین آالت ■■
اتصاالت مکانیکي پل  ■■
قطعات تحت خمش پل ها  ■■

کاربردها

پايه شیمیايی

اطالعات محصول

بسته بندى

نوع و رنگ

رزين اپوکسی، پرکننده ها و مصالح دانه بندى شده

 (A+B)بسته ى 12 کیلويی
جزءA :قوطی1.71 کیلوگرم
جزءB :قوطی 0.29 کیلوگرم

جزC :کیسه 10 کیلويی

جزء A :مايع شفاف مايل به زرد
جزء B :مايع شفاف زرد روشن

جزء C :پودر همگن طوسی
مخلوط(A+B+C  ): طوسی روشن

آلومینیوم،  استیل،  مالت،  سنگ،  بتن،  روي   sikadur®-42
سیمان آزبستي، چوب، پلي استر و اپوکسی به عنوان مالت 

اپوکسی خود تراز قابل استفاده است.ر

فاقد حالل  ■■
روانی خوب حتي در اليه هاي نازك ■■
بدون انقباض  ■■
قابل استفاده روي اليه هاي نسبتاً مرطوب  ■■
سخت شدگي سريع  ■■
مشخصات مکانیکي باال  ■■
آماده براي اختالط، بسته هاي از پیش  بسته بندي شده ■■

گروت ريزي راه آهن بدون تیر اتصالی:ر
ريل هاى جرثقیل  ■■
تونل ها  ■■
روي پل ها ■■
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Sikadur®-42

تاريخ انقضا و شرايط نگهدارى  

چگالی(دانسیته)ز

12 ماه از تاريخ تولید ،در صورت نگهداري خوب در بسته هاي اصلي و باز نشده 
و آسیب نديده در شرايط خشک و دماي بین 10 تا 30 درجه سانتی گراد. دور از 

نور مستقیم خورشید، سرما، رطوبت.ر

جزء  A : تقريبا 1.12 کیلوگرم بر لیتر
جزء  B  :تقريبا 0.98 کیلوگرم بر لیتر

جزء  C  : تقريبا 1.60 کیلوگرم بر لیتر(بشکه)ر
چگالی مالت تازه (  A+B+C  ): تقريبا 2.10 کیلوگرم بر لیتر

اطالعات فنی

مقاومت فشارى

مقاومت خمشی

میزان مصرف

مقاومت در برابر چسبندگی (روى بتن)

مقاومت در برابر چسبندگی (روى فوالد)

تقريبا 4 نیوتن بر میلی متر مربع(شکست بتنی)ر
DIN 53232 بعد از 14 روز در دماى 20 درجه سانتی گراد طبق

تقريبا 20-15 نیوتن بر میلی متر مربع
DIN 53232 بعد ار 14 روز در دماى 20 درجه سانتی گراد طبق

TS EN 12190 مطابق با

TS EN 12190 مطابق با

اطالعات اجرا

مقدار رطوبت سطح

نقطه شبنم

زمانی که ماده را بکار می بريد تا بتن مرطوب مات شود، چسب را به خوبی بر 
روى سطح با برس بزنید. 

 3 حداقل  بايد  ماده  اجراى  هنگام  در  محدود  دماى  باشید.  ماده  غلظت  مراقب 
درجه باالى نقطه شبنم باشد.

حدود 2 کیلوگرم به ازاى ضخامت 1 میلی متر (بسته به شکل سطح،  بافت، دما 
و سطح)ر

تقريبا 6 لیتر مالت با 12 کیلوگرم دسته به دست می آيد.ر

مقاومت فشارى ر20 درجه سانتی گراد

ر100-90نیوتن بر میلی متر مربع ر1روز

ر110-100نیوتن بر میلی متر مربع ر7روز

ر120-110نیوتن بر میلی متر مربع ر14روز

خم شدگی ر20 درجه سانتی گراد

ر30-15نیوتن بر میلی متر مربع ر1روز

ر40-20نیوتن بر میلی متر مربع ر14روز
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دستور العمل اجرا

ضخامت اليه

دماي سطح

دماى محیط

دماى محصول

حداقل 5 درجه سانتی گراد / حداکثر 30 درجه سانتی گراد 

حداقل 5 درجه سانتی گراد / حداکثر 30 درجه سانتی گراد 

دماىSikadur ®42 بايد بین 10 درجه سانتی گراد تا 30 درجه سانتی گراد باشد      

حداقل 12 میلی متر ، حداکثر 50 میلی متر
sikadur®-42 نبايد روي اليه اي با  ضخامت بیش از 50 میلی متر استفاده شود. 
را  بعدي  ريخته شود. اليه ي  در اليه ها  بايد  زياد  و حجم هاي  مناسب  ضخامت 

بالفاصله پس از سفت شدن و سرد شدن اليه ي قبلي استفاده کنید.ر

کیفیت سطح

آماده سازي سطح

نسبت اختالط

بتن، مالت، سنگ:ر
سطوح بايد سالم، تمیز و فاقد يخ، آب راکد ، گريس، روغن، 
اليه هاى سطحي قديمي يا آستر باشند. و ذرات شل و نرم 
بايد پاك شوند تا به يک سطح  صاف و فاقد ذرات  برسیم. 
 6 تا   3 بین  بايد  محیطی   شرايط  به  بسته  بتن  سن  حداقل 

هفته باشد.ر
مگا   1 از  بیشتر  بايد  بتن  (کشیدگي)   “Pull off” مقاومت 

پاسکال باشد.ر
فوالد:ر

رسوب  زنگ زدگي،  گريس،  روغن،  فاقد  و  تمیز  بايد  سطوح 
و غیره باشند.ر

بتن، مالت، سنگ:ر
سطوح بايد با تکنیک هاي آماده سازي مکانیکي مناسب مثل: 
واترجت، سند بالست تمیز کردن با جريان بخار، هوا و غیره 

آماده شوند. 
فوالد:ر

قبول  قابل  کیفیتی  استاندارد  به  رسیدن  تا  کامالً  بايد 
معادل SA 2.5 تمیز کردن با جريان هوا و وکیوم آماده شود

سايیدن با سمباده ي زبر و خشن يک روش پیشنهادي براي 
ترديد  صورت  در  مي باشد.  پلي استري  و  اپوکسی  سطوح 

داشتن ابتدا منطقه را تست کنید.

b1.71:0.29:10=  A:B:C    :وزنی
استفاده ي  و  محیطي  دماي  طبق  مي تواند    C جزء  افزودن 
اختالط،  نسبت  تغییر  صورت  در  شود.  تنظیم  نظر  مورد 

نتايج تغییر مقاومت ها و چسبندگي  بايد حساب شود.

اختالط
کل جزءB را در ظرف جزء A بريزيد. با همزن متصل به مخلوط 
تا  کنید  مخلوط   (rpm 25 حداکثر   ) سرعت  کم  الکتريک  کن 
جلوگیري  هوا  ورود  از  شود.  شفاف  کامالً  اصلي  کدر  مايع 
و  بريزيد  مناسب  مخلو ط کن  ظرف  يک  در  را  مخلوط  کنید. 
جزء C را به آرامي و پیوسته به آن اضافه کنید. به مدت 3 
بزنید (حداکثر  هم  را  آن  الکتريکي  دستي  همزن  با  دقیقه 

سرعت rpm250 ) تا به يک مخلوط  همگن برسید.ر

روش اجرا

خارج  جهت  کوتاهي  مدت  براي  را  مخلوط  مصرف،  از  قبل 
يک  در  را  مخلوط  دهید.  استراحت  شده  وارد  هواي  شدن 
نگه  آن  روي  را  کافي  استاتیک  فشار  و  بريزيد  آماده  قیف 
ورودي  هواي  که  شويد  مطمئن  متر).  (15-20سانتی  داريد 
به راحتي خارج مي شود. از میله ها يا زنجیرهاي استیل براي 

کمک به جريان گروت در موارد مورد نیاز استفاده کنید.ر

آزمايش آدياباتیک 200 گرمعمر کاربرى
عمر کاربرى(بازه زمانی اعمال) دما

حدود 60 دقیقه ر10 درجه سانتی گراد

حدود 30 دقیقه ر20 درجه سانتی گراد

حدود 20 دقیقه ر30 درجه سانتی گراد
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تمیز کردن ابزار

از  پس  بالفاصله  را  شده  استفاده  وسايل  و  ابزار  کلیه  
روش  به  تنها  شده  سخت  مواد  بشويید.  آب  با  مصرف 

مکانیکي قابل پاك کردن هستند.

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  اين  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادير  باشد.  می  آزمايشگاهی  هاى  تست 

گیرى شده در شرايط خارج از کنترل متفاوت است.

نکات/ محدوديت ها

اساس اطالعات محصول

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

به برگه ي اطالعاتي محصول مراجعه کنید.

محدوديت هاي محلي

محصوالت  دفع  و  نگهدارى  ايمن،  نقل  و  حمل  از  اطالع  براى 
بروشورها  ترين  جديد  به  بايد  ها  کننده  مصرف  شیمیايی، 
موارد  ساير  و  سمی  اکولوژيکی،  فیزيکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.

اطالعات ايمنی و سالمتی

Sikadur® -42   را با حالل ها رقیق نکنید. ■■
سوراخ  ■■ قطر  حداقل  عمودي،  پناهگاه هاي  استفاده ي  براي 

میلی   10) باشد  پهن تر  میلگرد  قطر  از  میلي متر  بايد10 
متر).ر

مصرف  ■■ از  پس  بالفاصله  شده  باز   (  A+B (اجزا  ظرف  در 
بسته شود.

محیط هاي  ■■ در  خوب  هواي  تهويه  سیستم  از  همیشه 
سربسته استفاده کنید.

لباس و دستکش محافظ مناسب بپوشید و چشم هايتان را  ■■
هم محافظت کنید.

پرکننده ها و مصالح اضافي را مخلوط نکنید. ■■
مصرفی/سطح  ■■ دماهاي  در   Sikadur® -42 جريان  کاهش 

20- دماي  در  را  مواد  گراد.  سانتی  10درجه  از  کمتر 
حداقل  اتاق).  (دماي  داريد.  نگه  گراد  سانتی  25درجه 

براي 24 ساعت قبل از مصرف.ر
پاره  ■■ شده  بسته بندي  پیش  از  بسته هاي  کردن  ازمخلوط 

شده بپرهیزيد. محیط سرد، دماي مواد يا سطح روي زمان 
گیرش و مشخصات جريان Sikadur® -42  تأثیر مي گذارد.ر

گروت اپوکسی را به خصوص در مراحل اولیه گیرش آن  ■■
در معرض تغییر ناگهانی دما قرار ندهید.ر

مخلوط  کننده  سخت  و  رزين  که  زماني  از  اعمال  زمانی  بازه 
و  کوتاه تر  باال  دماهاي  در  زمان  اين  مي شود،  آغاز  مي شوند 
در دماهاي پايین طوالني تر است. مقدار مخلوط شده بیشتر، 

بازه زمانی اعمال را کاهش می دهد.
ظرف  به  چسب  مخلوط  باال،  دماهاي  در  بیشتر  کارايي  براي 
سرد  ديگر  روش  يک  شود.  می  بندى  تقسیم  کوچکتر  هاى 
کردن  اجزاءA+B  وC  قبل از مخلوط کردن آن ها است (مثالً: 
گراد  سانتی  20درجه  باالي  استفاده  دماهاي  که  زماني  فقط 

است)ر

نکات قانونی
استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ويژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهدارى  شرايط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تايید  مورد  موارد 
مندرج در اين برگه تحت شرايط آزمايش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بايست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
تايید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز بايد 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 :وبسايت
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