
1
برگه اطالعات فنی محصول

Sikadur®-31

برگه اطالعات فنی محصول

Sikadur®-31
  چسب اپوکسی دو جزئی قابل اعمال بر روی سطوح افقی و عمودی

ویژگی ها / مزایا توضیح محصول
ساختمانی،  جزئی  دو  اپوکسی  چسب  یک   Sikadur® -31
و   اپوکسی  پایه  بر  رطوبت  برابر  در  مقاوم  حالل،  بدون 
به  تواند  می  که  باشد  می  ویژه  ها(  کننده  فیلرهای)پر 

عنوان مالت ترمیمی هم به کار رود .

تهیه و اجرای آسان  ■■
مناسب برای سطوح بتنی خشک و نم دار  ■■
چسب مناسب برای اکثر مواد ساختمانی ■■
چسب بسیار قوی سازه ای   ■■
تیکسوتروپیک: بدون ریزش و مناسب برای کاربردهای ■■

سطوح عمودی و باال سری 
بدون حالل ■■
سخت شدن بدون جمع شدگی و ترک  ■■
بدون نیاز به پرایمر  ■■
استحکام نهایی و ابتدایی باال ■■
مقاومت خوب در برابر سایش ■■
چسب و  پر کننده ■■
نفوذ ناپذیر نسبت به مایعات و بخار آب  ■■
 مقاومت خوب نسبت به مواد شیمیایی         ■■

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

نوع و رنگ

رزین اپوکسی

جزء A   :سفید
جزء  B  :خاکستری تیره

جزء A+B :خاکستری بتنی

 تاییدها  /استانداردها 
ASTM C 881-78, TYPE I, Grade 3,Class B+Cمطابق باد   

 EN 1504-4 مطابق با

به عنوان یک چسب ساختمانی برای: 
قطعات  بتنی ■■
سنگ های طبیعی سخت ■■
سرامیک ها، قطعات سیمانی الیاف دار ■■
مالت، آجر، بلوک، بنایی و غیره ■■
فلز، آهن، آلومینیوم ■■
چوب ■■
پلی استر، اپوکسی  ■■
شیشه  ■■

بعنوان یک مالت تعمیری فوری برای:ر 
گوشه ها و لبه ها ■■
سوراخ ها و حفره هایی که خالی شده  ■■
لبه های درز  ■■

پر کننده درز و بستن ترک:ر
پر کننده درزهای سخت  ■■
پر کننده  و بستن ترک ها ) بدون حرکت( ■■



2
برگه اطالعات فنی محصول

Sikadur®-31

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی)دانسیته(ز

24ماه از تاریخ تولید /باید در بسته های مهر و موم شده سالم و باز نشده و 
در هوای خشک بین 5 تا 30 درجه سانتی گراد بدور از نور خورشید نگهداری 

شود.

ت1.65کیلوگرم بر لیتر )جزءA ( )در دمای 20 درجه سانتی گراد(س 
ت1.65کیلوگرم بر لیتر )جزء  B()در دمای 20 درجه سانتی گراد(ب

ت1.65کیلوگرم بر لیتر )جزءA+B ( )در دمای 20 درجه سانتی گراد(ی 

اطالعات فنی
مقاومت فشاری

مقاومت خمشی

مقاومت کششی

مقاومت  چسبندگی

مدول االستیسیته

ضریب انبساط حرارتی

تقریبا 4300 نیوتن بر میلی متر مربع

ضریبw :ز 50x10 per درجه سانتی گراد)دامنه موقتی دما 20- تا 40+ درجه 
سانتی گراد(

س10درجه سانتی 
گراد

س20درجه سانتی 
گراد

زمان سخت شدن 
گیرش

و40-35 نیوتن بر 
میلی متر مربع

و45-40 نیوتن بر 
میلی متر مربع

و1روزه

و65-50 نیوتن بر 
میلی متر مربع

و70-60 نیوتن بر 
میلی متر مربع

و10روزه

DIN EN196 مطابق با

DIN EN196 مطابق با

ISO 527 مطابق با

EN ISO 4624, EN1542 and EN12188 مطابق با

و10 تا 20 درجه سانتی 
گراد

زمان سخت شدن)گیرش(ی

و40-30 نیوتن بر میلی متر 
مربع

و10 روز

و10 تا 20 درجه سانتی گراد زمان سخت شدن)گیرش(ی

و20-15 نیوتن بر میلی مترمربع و10 روز

مقاومت  چسبندگی سطح دما  زمان سخت
شدن)گیرش(ز

بیشتر از 4 نیوتن بر 
میلی متر مربع

بتن خشک و10 تا20 درجه 
سانتی گراد

و10 روز

و15 نیوتن بر میلی 
متر مربع

فلز و10 تا20 درجه 
سانتی گراد

و10 روز

6 کیلو گرمی ) A+B ( واحد از قبل اندازه گیری شده، پالت های 510 کیلوگرمی  
)6×85 کیلوگرمی(س

 1.2 کیلوگرمی )A+B (   واحد از قبل اندازه گیری شده، در جعبه های 1.2 × 
9 کیلوگرمی

بسته بندی
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اطالعات اجرا

دستورالعمل اجرا

)SagFlow(مقاومت در برابر ریزشEN 1799بر روی سطوح عمودی تا ضخامت 10 میلی متر قابل اجرا است برطبق

ضخامت الیه

تغییر حجم

دمای سطح

دمای محیط

دمای محصول

مقدار رطوبت سطح

نقطه شبنم

خزش / انقباض : سخت شدن بدون جمع شدگی

حداقل 10 درجه سانتی گراد / حداکثر 30 درجه سانتی گراد 

حداقل 10 درجه سانتی گراد / حداکثر 30 درجه سانتی گراد 

دمای نگهداری Sikadur ® -31 Normal باید بین 10 درجه سانتی گراد تا 30 
درجه سانتی گراد باشد.      

هنگام اعمال چسب مذکور بر روی بتن مرطوب، چسب را به خوبی بر روی سطح 
با برس بزنید. 

مراقب نقطه شبنم باشید. دمای محدود در هنگام اجرای محصول مذکور باید 
حداقل 3 درجه باالی نقطه شبنم باشد.

حداکثر ضخامت هر الیه 30 میلی متر، جهت اجرای الیه های با ضخامت باالتر، 
چسب مذکور در چند الیه و فواصل زمانی مختلف اعمال گردد.

گذشته  روز   28 از  بیشتر  باید  بتن  و  مالت  عمر  از 
باشد)بستگی به حداقل نیاز مقاومت فشاری بتن دارد( .

مقاومت سطح )بتن، بنایی، سنگ طبیعی( بررسی و کنترل 
شود.

هرگونه  از  عاری  و  خشک  تمیز،  باید   ) نوع  )همه  سطح 
ماده  هرگونه  و  چربی  و  روغن  غبار،  گردو  مانند  آلودگی 
 Sa 2.5 پوششی و ترمیمی باشد. سطح فلز باید مشابه به
زنگ زدایی شود. سطح باید صاف شود و همه قسمت های 

سست زدوده شود.

یونیت های از پیش اندازه گیری شده:

با هم مخلوط  را   A+Bبه مدت 3 دقیقه جزء های حداقل 
نمایید که این باید بوسیله یک سر مته مخلوط کن که به 
  )rpm600حداکثر( آرام  سرعت  با  الکتریکی  مته  یک 
و طوسی رنگ  نرم  ماده  اینکه  تا  انجام شود  وصل  شده 
هوا  از  کردن  مخلوط  هنگام  در  بیاید.  بدست  یکنواختی 
یک  در  را  مخلوط  تمام  نمایید. سپس  جلوگیری  آن  گیری 
ظرف تمیز ریخته و مجددا به مدت یک دقیقه با سرعت کم 
حداقل  به  آن  در  افتاده  بدام  هوای  میزان  تا  بزنید  هم 
برسد. چسب را به مقداری که فرصت اجرای محصول را 

دارید مخلوط نمایید.

جزء A ,B را به نسبت 3 به 1 به میزان وزن و حجم مخلوط 
نمایید.

کیفیت سطح

آماده سازی سطح

اختالط

زمان اختالط 

بتن، مالت، سنگ، آجر:ز

آب  هرگونه  از  و  شود  تمیز  و  خشک  صاف،  باید  سطح 
انداختگی بتن، یخ، آب ایستاده، روغن، چربی، ترمیم سطح 
شکننده  و  ترد  ذرات  هرگونه  و  روکش  یا  قدیمی  های 
از  عاری  و  دار  بافت  سطح  برروی  بتوان  تا  شود  زدوده 

آلودگی و آب، کار را انجام داد.ز

س

فلز:سطح فلز باید تمیز گردد و کامال برای یک کیفیت قابل 
قبول) سند بالست( آماده شود. همچنین شرایط باید گونه 

ایی باشد که نقطه شبنم برروی سطح ایجاد نشود.

سطوح دیگر ) مانند پلی استر، اپوکسی، شیشه، سرامیک ( :ذ

بر روی این سطوح Sikafloor® -156 را به عنوان پرایمر از قبل 
اجرا کنید بالفاصله محصول Sikadur® - 31 N را بر روی پرایمر 

اعمال نمایید.د
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روش اجرا

چسب مخلوط شده را روی سطح آماده شده، بوسیله ماله، 
اجرا  نازک،  الیه  یک  صورت  به  شیاردار  ماله  یا  کاردک 

نمایید.ر

داد(  انجام  را  کار  این  توان  می  دستکش  از  استفاده  )با 
بندی  قالب  از  تعمیری  مالت  یک  صورت  به  اجرا  هنگام 
عمودی  فلزی  سطوح  برای  وقتی  نمایید.  استفاده  مناسب 
استفاده می کنید حداقل 12 ساعت از پایه های نگهدارنده 
استفاده شود که این بستگی به ضخامت اجرایی ) کمتر از 

5 میلیمتر ( و دمای اتاق دارد.ر

برای آزمایش سختی چسب می توان با ضربه زدن چکش بر 
آن استفاده کنید.ر

تمیز کردن ابزار

  Sika Colma Cleaner همه وسایل و تجهیزات اجرایی را با

ابزار  برروی  که  موادی  کنید.  تمیز  استفاده  از  بعد  فورا 
سخت شده است را می توان بطور مکانیکی زدود.ر

کلیه اطالعات موجود در این برگه اطالعات فنی بر اساس 
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 
زمینه ي  در  دقیق  توضیحات  جهت  لطفاً  پس  مي کند. 

استفاده به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید

محدودیت هاي محلي

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

سایر موارد مراجعه کنند.

اطالعات ایمنی و سالمتی

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

)Pot life(عمر کاربری

عمر کاربری وقتی شروع می شود که رزین و سخت کننده 
باال  با هم مخلوط می شود که گیرش محصول در دماهای 
زودتر و در دماهای پایین دیر تر انجام می شود. همچنین 
کاربری  زمان  باشد  بیشتر  تولیدی  چسب  مقدار  چه  هر 
در  کاری  قابلیت  آوردن  بدست  برای  شود.  می  تر  کوتاه 
دماهای باال چسب مخلوط شده باید به دو قسمت تقسیم 
A+B قبل از مخلوط  شود. روش دیگر خنک کردن اجزاء  
کردن آن ها است )  تا دمای 5 + درجه سانتی گراد و نه 

کمتر(.

نکات قانونی

د30 درجه سانتی 

گراد
ر20 درجه سانتی   

گراد
ر10 درجه سانتی 

گراد

تقریبا 25 دقیقه تقریبا 60 دقیقه تقریبا 120 دقیقه

زمان کاربری)200 گرم(    بر طبق EN ISO 9514 ز

)سهامی  پارسیان  سیکا 
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

Sika  Turkey - 2009  :منبع اطالعات


