
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

یک محصول سه جزئی بوده بر پایه رزین اپوکسی می باشد که به 
منظور کاشت میلگرد و یا بولت در بتن سخت، به مصرف می رسد. از 

که بخش  Bکه آمیزه ای از رزین اپوکسی است، بخش  Aسه بخش 
که فیلر این محصول بوده  Cسخت کننده رزین اپوکسی است و بخش 

بندی مناسب می باشد. این محصول در  و ترکیبی از سنگدانه ها با دانه
های پلیمری بوده که به جای سیمان از پلیمر اپوکسی دسته مالت
های های مکانیکی و شیمیایی زیاد از مشخصهشود. مقاومتاستفاده می

باشد. این محصول به دلیل قیمت باالیی که دارد این محصول می
ی مکانیکی و شیمیائی معموال برای مواردی که نیاز به مقاومتهای باال

 وجود دارد استفاده می شود.
  ASTM C881/C881Mاین محصول بر اساس الزامات استاندارد 

 AS300شود. ضمنًا مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوباند تولید می
 شود.شده، تولید میطبق جدول زیر است و در دامنه تغییرات مجاز اعالم

 

 حالت فیزیکی و رنگ

 مایع شفاف: Aجزء 
 : مایع کهرباییBجزء 
 : پودر طوسیCجزء 

 20وزن مخصوص در دمای 
 گراددرجه سانتی

 A :3g/cm 02/0  ±14/1جزء 
 B :3g/cm 02/0  ±02/1جزء 

 C :3g/cm 05/0  ±58/1جزء 

 3g/cm 05/0  ±78/1مخلوط: 

 
 کاربرد ها

 کاربرد های محصول
 سختکاشت بولت و میلگرد داخل بتن  ▪

 مزایای محصول 
 چسبندگی عالی به سطوح بتنی ▪

 روغن، دریا، آب نفتی، مواد برابر در باال شیمیایی دارای مقاومت ▪

 است.... و آمونیاک

 مقاومت باالی مکانیکی ▪
 فاقد جمع شدگی ▪

 مشخصات خمیر تازه
 جزییات و مشخصات خمیر تازه به شرح زیر است:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دقیقه  30گراد: درجه سانتی 25حداکثر زمان کارپذیری در دمای  ▪

 پس از تولید

ساعت  8گراد: سانتیدرجه  25شدن در دمای حداکثر زمان سفت ▪
 پس از تولید

 شدهمشخصات خمیر سخت
شده دارای مقاومت زیاد در تمامی سنین است. همچنین خمیر سخت

باشد. ضمنًا مقاومت این محصول دارای دوام باال و نفوذپذیری کم می
و سایر  ASTM C579طبق استاندارد  EPVفشاری پلی پچ 

 مشخصات محصول به شرح زیر است:

 
  MPa 60  روزه: 1حداقل مقاومت فشاری  ▪

 MPa 80  روزه: 7حداقل مقاومت فشاری  ▪

 MPa 25  روزه: 7حداقل مقاومت خمشی  ▪

 MPa 3.5( Pull Offحداقل مقاومت چسبندگی به بتن ) ▪

 MPa 12( Pull outحداقل مقاومت چسبندگی به میلگرد ) ▪
 دقیقه C °25  20زمان کارپذیری در دمای  ▪
 ساعت C °25  8زمان سفت شدن در دمای  ▪

 

 میزان و روش مصرف
با دریل مناسب، سوراخ ها حفاری می شوند. قطر سوراخ حداکثر  ▪

برابر  5میلیمتر بزرگتر از قطر بولت باشد. عمق حفرات حداقل  6
ه ای قطر بولت باشد و برای سازه های سنگین با تنشهای لرز

 برابر می تواند افزایش یابد. 10باال، این عمق تا 

با یک برس گرد داخل حفره ها بلند داخل حفره ها را سائیده و  ▪
سپس توسط یک دمده پر قدرت، گرد و غبار داخل حفره ها تخلیه 

 شود. 
آن حجم، خمیر  %60حجم حفره ها محاسبه شده و به میزان  ▪

 کیلوگرم خمیر باید آماده شود.  2.1تهیه شود. به ازای هر لیتر، 
دور در  400میکسر مناسب با دور کم )حداکثر خمیر الزم در یک  ▪

 اضافه A جزء به B جزء دقیقه( ساخت مالت انجام شود. ابتدا

 که زمانی تا اختالط شود.می مخلوط دو دقیقه مدت به و شده

 پودری جزء یابد. سپسمی آید، ادامه دست به یکنواخت مخلوطی

C  اضافه مخلوط آرامی به به است روشن کنمخلوط حالی که در  

 AS300کپکوباند 
 گروت اپوکسی جهت کاشت میلگرد و بولت ▪
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 كیلویی )کل 5 بسته گردد )هر حاصل همگن مخلوط یک تا شده

 داشت(. خواهد حجم لیتر 2.37 حدود اختالط از اجزا( پس

خمیر را با استفاده از گان یا پمپ مخصوص، از ته حفره پر کرده  ▪
 عمق حفره پر شود.  %60و تا 

سپس بولت از مرکز حفره با حرکت دورانی تا انتهای حفره هدایت  ▪
 می شود. فاصله بولت از انتهای حفره حداقل یک سانتیمتر باشد.

ساعت تحت تنش  24بولت به گونه ای مراقبت شود تا به مدت  ▪
 حرکت نباشد. و

 
 نکات قابل توجه در زمان اجرا:

 اجرا گرادسانتی درجه 25 تا 20 بین دمای در باید عملیات اجرائی ▪

 کاشت اجرای گراد،سانتی درجه 30 از دماهای باالتر در و گردد

 اجزای و محیط کردنخنک با بهتر است و گرددنمی توصیه

 صورت پذیرد. ترمیم عملیات محصول،

 نور مستقیم تابش مقابل در اختالط از پیش مواداین  هرگز ▪

 داده نشود. قرار خورشید

با توجه به زمان کارپذیری محصول، مقدار خمیر تولید شده باید  ▪
 دقیقه مصرف شود. 20در مدت زمان 

 گردند. تمیز مناسب حالل با کار اتمام از بعد بالفاصله ترمیم ابزارآالت ▪

 کرد. رقیق حالل با را نباید این محصول هرگز ▪

 نکات ایمنی در استفاده از محصول
اجزاء این محصول همگی در دسته مواد مضر برای سالمتی می باشند. 

 و عینك مناسب، پوشش باید از این محصول با كار هنگام در بنابراین
دارای قابلیت  این محصول شود. همچنین استفاده مناسب ماسك

 سوزیآتش ایجاد باعث که مسائلی بنابراین باید از و اشتعال است

 .گردد پرهیز ... و جوشکاری سیگار، مانند کشیدن شودمی

 همچنین رعایت نکات زیر الزم است:
 در صورت تماس این محصول با چشم، شخص در معرض آسیب ▪

دقیقه درون آب، پلک بزند و سپس به پزشک  15حداقل به مدت 
 مراجعه کند.

ست، سریعًا پوست آلوده به در صورت تماس این محصول با پو ▪
 دقیقه در آب تمیز شسته شود.  15مدت 

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  ▪
 استفاده باشد.

در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد، الزم  ▪
 است سریعًا به پزشک مراجعه شود.

 
 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 و C5دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این محصول بین 

C30 :است. ضمنًا رعایت موارد زیر نیز الزم است 

 
 
از قرار دادن این محصول در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب  ▪

 شود.
 شود.از قرار دادن جزء پودری در معرض رطوبت خودداری  ▪

 طول عمر محصول
های حاوی اجزاء محصول در شرایط استاندارد، چنانچه ظروف و کیسه

 12انبار و نگهداری شود، زمان قابل استفاده از محصول از زمان تولید، 
 ماه است.

 
 بندی بسته

نسبت اجزاء این محصول بر حسب کیلوگرم به تناسب ذیل بسته بندی 
 و عرضه می شوند.

 A:  2جزء 
 B:  1جزء 
  C: 7جزء 

 
 اطالعات تکمیلی

برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 
تماس بگیرید. ضمنًا برای اطالع از عملکرد این محصول به فرم 

AS300 (CapcoBond AS300 )اطالعات عملکردی کپکوباند 
 مراجعه کنید.

 
 اطالعات تماس

خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پالک آدرس شرکت: تهران، 
 4، طبقه اول، واحد 74
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