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برگه اطالعات فنی محصول
Sikadur®-52

رزین  تزریقی با گرانروی پایین

ویژگی ها / مزایا
با  حالل،  بدون  جزئی،  دو  تزریق  رزین  یک   Sikadur®-52ر

باال  با مقاومت  اپوکسی  پایه رزین  بر  پایین که  گران روی 
می باشد.

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

رزین اپوکسی دو جرئی اصالح شده بدون حالل

جزء A+B واحدهای 3 کیلو گرمی

جزءA :شفاف
جزءB:مایل به قهوه ای

جزء( A+B ): مایل به زرد قهوه ای

به  مناسب  چسبندگی  با  تزریقی  رزین  یک  محصول  این 
 Sikadur®-52 بتن، مالت، سنگ، فوالد و چوب می باشد.  
سازه  دیگر  و  پل ها  شکاف  و  ترک ها  کردن  پر  منظور  به 
مانند  مسکونی،  و  صنعتی  ساختمان های  و  عمرانی  های 
ستون ها، پی ها، دیوارها، سقف ها و سازه های ذخیره آب 
به کار می رود. این محصول عالوه بر اینکه یک مانع موثر 
در برابر نشت آب و ابزار خورنده محسوب می شود، بلکه 
از لحاظ ساختاری نیز پیوند اجزای بتن را تقویت می کند.ر 

بدون حالل  ■
مناسب برای شرایط خشک و مرطوب  ■
مناسب در دمای پایین  ■
گیرش بدون جمع شدگی  ■
سخت شدن بدون انقباض  ■
مقاومت مکانیکی و چسبندگی عالی  ■
استحکام باال   ■
گرانروی پایین  ■
 قابل تزریق با پمپ های تک جزئی   ■

توضیح محصول

ر24 ماه پس از تاریخ تولید مشروط بر  اینکه در بسته بندی مهر و موم شده سالم تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

در جای خشک با دمای بین 5 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
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درجه چگالی(دانسیته)ز  20 دمای  (در  لیتر  بر  کیلوگرم    1/1  :(1 به  نسبت2  (به   A+Bجزء مخلوط 
سانتی گراد)ر

اطالعات فنی

ویسکوزیته

ضریب انبساط حرارتی

مقاومت فشاری

نوع عادی:
5-10*8.9 به ازای هر درجه سانتی گراد(از 20-تا 40+ درجه سانتی گراد ) (بر 

(  EN ISO 1770 اساس
نوع عادی:ر

52 نیوتن بر میلی متر مربع )بعد از 7 روز در دمای 23 درجه سانتی گراد()بر 
)ASTM D695-96  طبق

نوع عادی:
61 نیوتن بر میلی متر مربع )بعد از 7 روز در دمای 23 درجه سانتی گراد()بر 

) DIN 53452طبق

نوع عادی:ر
 37 نیوتن بر میلی متر مربع )بعد از 7 روز در دمای 23 درجه سانتی گراد(

)ISO 527 بر طبق(

مقاومت خمشی
نوع عادی:ر

 ر 1800 نیوتن بر میلی متر مربع (بعد از 7 روز در دمای 23 درجه سانتی گراد)

(بر طبقDIN 53452 )رر

 DafStb-Richtlinieبر اساس بخش 3 ر
برای بتن، بیش از 4 نیوتن بر میلی متر مربع)failure in concrete()بعد از 7 روز 

در 23 درجه سانتی گراد(ر

مقاومت خمشی

مقاومت کششی 

مقاومت پیوستگی

ضریب ارتجاعی

اطالعات اجرا

درجه حرارت سطح

خشک یا مرطوب ( SSD= سطح اشباع خشک: نباید آب راکد باشد)ررطوبت سطح

نوع عادی:ر حداقل 5  درجه سانتی گراد و حداکثر 30 درجه سانتی گراد

میزان مصرف یک کیلوگرم ازsikadur®-52  برابر با 1 لیتر رزین تزریقی می باشد.ر 

نوع عادی
مخلوط جزءB  +  A)نسبت 2 به 1(

دما

تقریبا 1200 مگا پاسکال درثانیه ر10 درجه سانتی گراد

تقریبا 430 مگا پاسکال درثانیه ر20 درجه سانتی گراد

تقریبا 220 مگا پاسکال درثانیه ر30 درجه سانتی گراد

ر40 درجه سانتی گراد
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دستور العمل اجرا

موارد مورد نیاز:ر
پوشش های  و  روغن  و  چربی  از  عاری  و  تمیز  باید  سطح 

قدیمی باشد.
 آماده سازی به منظور چسبندگی بیشتر :

یا  و  باال  فشار  با  آب  از  استفاده  با  باید  سنگ  و  مالت  بتن، 
غبار  و  گرد  شوند.  آماده  خوبی  به  قلم  مانند  مکانیکی  ابزار 
درز و ترک ها را باید با استفاده از هوای فشرده از بین برد.

نوع عادی و با عمر کاربر ی بلندمدت:
نسبت مخلوط کردن جزءA و Bر =  2 به 1 که با توجه به وزن 

و حجم مواد تعیین می شود.

بسته هایی که در وزن های  مشخص بسته بندی شده اند:ر 
تمامی بسته حاوی جزء B را داخل جزء Aریخته و با یک همزن 
برقی با دور کم و حداقل برای 3 دقیقه هم بزنید (حداکثر 
جلوگیری  آن  داخل  به  هوا  ورود  از  دقیقه).  در  دور   250

کنید.ر
بسته هایی که به صورت فله عرضه می شوند:ر

تمیز  مناسب  ظرف  یک  در  را   B  و  Aجزء از  نیاز  مورد  مقدار 
و خشک ریخته و مانند روش باال با یکدیگر مخلوط کنید.ر

روش اجرا 

ترک های ایجاد شده در قطعه بتنی افقی:
پر   Sikadur®52با را  ترک ها  گونه  این  مرحله  چندین  در 
کنید. ترک هایی که در عمق صفحات بتنی ایجاد می شوند 
باید در ابتدا با استفاده از مالت رزین Sikadur®-31یا مالت 

سیمانی سیکا درزگیری شوند.
ترک های ایجاد شده در سازه های عمودی:ر

پمپ  یک  از  استفاده  با  می توان  را   Sikadur®-52مخلوط
تزریق تک جزئی، مانند،Aliva AL-1200, AL-1250 یا

Sikadur®Hand Pump  تحت فشار به داخل ترک هدایت 
 25 حدود  در  باید  )مجرابندها(  تزریق  پورت های  کرد. 
سانتی متر از ترک فاصله داشته باشند. به دلیل جلوگیری 
از خروج رزین تزریق در طول فرایند تزریق باید ترک را 
تزریق  فرایند  کرد.  درزگیری   Sikadur®-31از استفاده  با 
انجام  باال  به  پایین  از  همیشه  باید  عمودی  ترک های  در 
تزریق  پورت های  از  تزریق  رزین  که  این  به محض  شود. 
و  شده  درزگیری  اول  ترک  می شود،  خارج  )مجرابندها( 

فرایند تزریق ادامه می یابد.ر
پس از اتمام فرایند تزریق، پورت های تزریق )مجرابندها( 

و مواد درزگیر بین پورت ها جدا می شوند.ر

آماده سازي سطح

نسبت اختالط

زمان اختالط

تمیز کردن ابزار
کلیه ابزار و لوازم را پس از استفاده فوراً با

با  باید  را  Sika®Colma-Cleanerبشویید.موادسخت کننده 
استفاده از ابزار مکانیکی زدود.

عمر کاربری

نوع عادی)مخلوط 1 کیلوگرمی(
ر

دما

تقریبا 120 دقیقه ر5 درجه سانتی گراد

تقریبا 80 دقیقه ر10 درجه سانتی گراد

تقریبا 25 دقیقه ر23 درجه سانتی گراد

تقریبا 10 دقیقه ر30 درجه سانتی گراد

- ر40 درجه سانتی گراد

حداکثر عرض ترک در معرض تزریق: 5 میلی متر
Sikadur®-52 برای انجام تزریق در شرایط خشک و مرطوب 
مناسب بوده اما در شرایط خیس بودن سطح کارایی ندارند.

نکات / محدودیت ها

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 اطالعاتي محصول مراجعه کنید.

محدودیت هاي محلي

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

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

اساس اطالعات محصول
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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

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.

نکات قانونی

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
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