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برگه اطالعات فنی محصول

Sikagard® -63N
پوشش محافظتی 2 جزئی اپوکسی

ویژگی ها/مزایا

تاییدیه ها / استانداردها

توضیح محصول
رزین  پایه  با  محافظتی  پوشش  یک   Sikagard® -63N

اپوکسی رنگی2 جزئی سخت است.

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی(دانستیه(

درصد جامد

 رزین اپوکسی

جزءA :بشکه های 8.70 کیلوگرم
جزءB :بشکه های 1.3 کیلوگرم

سبز، قرمز، خاکستری

و  ندیده  صدمه  و  نشده  باز  اصلی،  بندی  بسته  در  باید  تولید/  تاریخ  از  ماه   12
در شرایط خشک و دماهای بین 5 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.از نور 

مستقیم آفتاب محافظت شود.
چگالی مخلوط رزین 1.35 کیلوگرم بر لیتر در دمای 23 درجه تعیین شوند.

)EN ISO 2811-1)

100 درصد

مالت  ■■ سنگ،  بتن،  روی  بر  شیمیایی  مقاومت  با  محافظ  الیه 
محصوالت  اپوکسی،  سیمان  کاری  اندود  و  سیمانی  های 

پایه رزین اپکسی و فوالد
پوشش در سیلوها و مخازن ذخیره سازی  ■■
های  ■■ واحد  در  فوالد  روی  بر  خورندگی   ضد  پوشش 

کشاورزی  های  شرکت  مزارع،  فاضالب،  غذا،  پردازش 
واحد های شیمیایی و دارویی  و صنایع نوشیدنی.

فاقد حالل ■■
مقاومت فیزیکی و شیمیایی باال ■■
 نفوذ ناپذیر نسبت به مایعات ■■
قابلیت کاربرد و اختالط آسان ■■

مصرف  باید  ای  حرفه  متخصصــان  توسط  فقط  محصول  این 
شود.

پوشش برای حفاظت از بتن بر اساس ضروریات استاندارد
EN 1504-2/2004

020606100300000011008، گواهی شده توسط  FPCکه 
با عالمت    CE (مخصوص اتحادیه اروپا(ذکر و ارائه شده 

است.
مطابقت با LEED v2009 IEQc4.2: مواد با انتشار پایین، 

رنگ ها  و پوشش دهنده ها.



2
برگه اطالعات فنى محصول

Sikagard® -63N

اطالعات فنی
مقاومت چسبندگی کششی

مقاومت شیمیایی

مقاومت حرارتی

میزان مصرف

)ISO 4624(بیشتر از 1.5 نیوتن بر میلی متر مربع به بتن
)EN 24624(بیشتر از 15 نیوتن بر میلی متر مربع به فوالد

)EN 24624(بیشتر از 10 نیوتن بر میلی متر مربع به آلومینیوم

برای اطالعات بیشتر با واحد فنی تماس بگیرید.

اطالعات اجرا

ضخامت الیه

دماي سطح

دمای محیط

0.15 کیلوگرم بر متر مربع در هر الیه

0.1 میلی متر در هر الیه

حداقل 10 و حداکثر 30 درجه سانتی گراد

 حداقل 10 و حداکثر 40 درجه سانتی گراد. حداقل 3 درجه باالتر از نقطه شبنم. 
مراقب میعان باشید.

عمر کاربری

زمان انتظار

حرارت خشک در معرض

40 درجه سانتی گراد دائمی

60 درجه سانتی گراد ماکزیمم 3 روز

مقاومت نفوذی به بخار آب

زماندما

30 دقیقه10 درجه سانتی گراد

20 دقیقه20 درجه سانتی گراد

10 دقیقه30 درجه سانتی گراد

عمل آوری کامل حداکثر حداقل دما

14 روز 3 روز 9 ساعت 10 درجه سانتی گراد

9 روز 2 روز 5 ساعت 20 درجه سانتی گراد

5 روز 1 روز 4 ساعت 30 درجه سانتی گراد
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دستور العمل اجرا

کیفیت سطح

نسبت اختالط

سطــح باید تمیــز، خشک و عاری از آالینـده ها از قبیل گرد
عامل  کهنه،  های  دهنده  پوشش  روغن،  گریس،  خاك،  و 

رهایش و سایر چسباننده هایی که تاثیرمی گذارد، باشد.
سطوح بتن

سطح بتن باید به صورت مکانیــکی به نحوی آماده شــود تا
حذف  باید  سطح  در  ضعیف  نقاط  برسد.  باز  بافت  سطح  به 
شوند و کاستی های سطحی از قبیل، خلل و فرج ها و سوراخ 
ها کامال در معرض قرار بگیرند. کلیه گرد و خاك ها و مواد 
سست و شل باید کامال از روی سطح قبل از اجرا  ترجیحا به 
وسیله برس یا جارو برقی حذف شوند .خلل و فرج های باز و 

سوراخ ها الزم است تا به وسیله مالت پر کننده
Sika pore پر شوند.

زبری سطــح به وسیله ملـات یکنواخت کننده وانــدودکاری
سیکا باید همتراز شوند.

سطح فوالدی
مکانیکی  صورت  به  سمباده  از  استفاده  با  فلزی  سطح 
طبق  بر  باید  اتصاالت  و  جوشکاری  نقاط  شود.  آماده  باید 
سمباده  از  بعد  شود.  آماده   1 بخش   EN14879 استاندارد  
کاری کلیه کثیفی ها باید پاك شود. Air-conditioning بعد از 

سمباده کاری به منظورحفظ شرایط سطحی توصیه می شود.
 

Sikagard® -63N  را بر روی سطوح مرطوب اجرا نکنید  ■■
مقدار مقاومت ریزشی  (Sag(  بر روی سطوح عمودی کمتر  ■■

از 100 میکرومتر است.
های  ■■ پوشـش  تولید  برای  تواند  نمی   Sikagard® -63N

تقویت شده با فیبر شیشه ای استفاده شود.
باران،  ■■ برابر  در  باید  شده  اجرا  تازه   Sikagard® -63N

میعان وآب به مدت حداقل 24 ساعت محافظت شود.
■■  Sikafloor-264 که  شوید  مطئن  دقیق،  رنگی  تطابق  برای 

مورد استفاده در هر محدوده از شماره کنترل های مشابه 
اطمینان  باشد  یکسان  سریال  کنترلی  شماره  باشد.با 

حاصل کنید.

جزءA  به صورت مکانیکی قبل از اختالط هم زده  شود. وقتی
 همه جزءB به جزءA  اضافه شد به مدت 3 دقیقه تا حصـول

سرعت  مکانیکی  همزن  از  شود.  همزده  یکنواخت  مخلوط 
ورود  از  جلوگیـری  برای  دقیقه(  در  دور   300-400) پایین 

هوا استفاده شود.

با قلم مو، رولر و یا اسپری استفاده کنید.

کلیه ابزار و وسایل استفاده شده را بالفاصله پس از مصرف 
با آب بشویید. مواد سخت شده تنها به روش مکانیکی قابل 

پاك کردن هستند.

اختالط

روش اجرا

تمیز کردن ابزار

جزءA :جزء B =ر17:83 وزنی

نکات/ محدودیت ها

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادیر  هستند.  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 اطالعاتي 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
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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

محدودیت انتشار مواد آلی فرار
حداکثر   اروپا،  اتحادیه  العمل 2004/42  دستور  اساس  بر 
مقدارمجاز از ترکیبات آلی فرار( VOC دسته بندی محصول
sb نوع IIA/j( برای محصول آماده استفاده برابر با 500 گرم 

بر لیتر(limits 2010 (می باشد.
از  کمتر   Sikagard® -63N محصول در   VOCمقدار بیشترین 

500 گرم بر لیتر برای محصول قابل استفاده است. 

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
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