
 AS300کپکوباند 

 گروت اپوکسی جهت کاشت میلگرد و بولت

CapcoBond AS300 
Epoxy Grout Anchor Bolt

یک محصوو  هوج جی ی بودب بر پایج ینیا اپوکسوی می باشو  کج بج 

ان  .کاشت میلگرد و یا بولت دی بتا هخت، بج مصرف می یه منظوی 

هت، بخش  Aهج بخش  سی ا کج بخش  Bکج آمییب ای ان ینیا اپوک

کج فیلر ایا محصووو   Cهووخت کنن ب ینیا اپوکسووی اهووت و بخش 

ایا  بودب و ترکیبی ان هوونگ ا ج  ا با دا ج بن ی مناهوو  می باشوو .

 ای پلیمری بودب کج بج جای هیمان ان پلیمر محصو  دی دهتج مالت

هتفادب می سی ا شیمیای ای مکا شود. مقاومتاپوک ان  نیادی یکی و 

ی ش . ایا محصو  بج دلیل قیمت باالیبا ای ایا محصو  میمشخصج

موایدی کج  یان بج مقاومتهای باالی مکا یکی و ید معموال برای کج دا

 شیمیا ی وجود داید اهتفادب می شود.

  ASTM C881/C881Mاهووتا  اید ایا محصووو  بر اهوواز الیامات 

 AS300کپکوبا   مشخصات فیییکی و شیمیایی  ضمناًشود. تولی  می

تولی   ،شووو بو دی دامنج تغییرات مجان اعالماهوووت طبق ج و  نیر 

 شود.می

 

 حالت فیییکی و ی گ
 : مایع شفافAجیء 
 : مایع کهرباییBجیء 
 طوهی: پودی Cجیء 

 20ونن مخصوص دی دمای 

 گراددیجج ها تی

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

 C :3g/cm 05/0 ± 07/1جیء 

 3g/cm 05/0 ± 01/2مخلوط: 

 

 هاکاربرد 

 های محصولکاربرد 
 کاشت بولت و میلگرد داخل بتا هخت -

 

  محصولمزایای 
 چسبن گی عالی بج هطوح بتنی -

 یوغا، دییا، آب  فتی، مواد برابر دی باال شیمیایی مقاومتدایای  -

 اهت.... و آمو یاک

 مقاومت باالی مکا یکی -

 فاق  جمع ش گی -

 تازه خمیر مشخصات

 تانب بج شرح نیر اهت: خمیرجیییات و مشخصات 

 30: گراددیجج هوووا تی 25ح اکثر نمان کایپذیری دی دمای  -

 دقیقج پس ان تولی 

 8: گرادهووا تیدیجج  25شوو ن دی دمای ح اکثر نمان هووفت -

 پس ان تولی  هاعت

 شدهسخت خمیر مشخصات

اهت.  مچنیا  دی تمامی هنیا نیاد مقاومتدایای ش ب هخت خمیر

مقاومت باش . ضمناً دایای دوام باال و  فوذپذیری کم می محصو ایا 

ایر مشخصات هو  ASTM C579اید طبق اهتا   EPVپلی پچ  فشایی

 بج شرح نیر اهت: محصو 

  MPa 60  یونب: 1فشایی  ح اقل مقاومت -

 MPa 80  یونب: 7فشایی  ح اقل مقاومت -

 MPa 25  :یونب 7خمشی  ح اقل مقاومت -

 MPa 3.5( Pull Offبج بتا ) چسبن گی ح اقل مقاومت -

 MPa 12( Pull Offبج میلگرد ) چسبن گی ح اقل مقاومت -

 دقیقج C° 25  20 نمان کایپذیری دی دمای-

 هاعت C° 25  8 نمان هفت ش ن دی دمای -

 

 و روش مصرفمیزان 
با دییل مناهوو ، هووویا   ا حفایی می شووو  . قطر هووویا   -

میلیمتر بییگتر ان قطر بولت باش . عمق حفرات ح اقل  6ح اکثر 

برابر قطر بولت باش  و برای هانب  ای هنگیا با تنشهای لرنب  5

 توا   افیایش یاب .برابر می  10ای باال، ایا عمق تا 

با یک برز گرد داخل حفرب  ا بلن  داخل حفرب  ا یا هووا ی ب  -

و هووپس توهوو  یک دم ب پر ق یت، گرد و غبای داخل حفرب  ا 

 تخلیج شود. 

آن حجم، خمیر  %60حجم حفرب  ا محاهبج ش ب و بج مییان  -

 کیلوگرم خمیر بای  آمادب شود.  2.1تهیج شود. بج انای  ر لیتر، 

دوی  400خمیر النم دی یک میکسر مناه  با دوی کم )ح اکثر  -

 اضافج A جیء بج B جیء ابت ا دی دقیقج( هاخت مالت ا جام شود.

 کج نما ی تا اختالط شود.می مخلوط دو دقیقج م ت بج و ش ب

 پودیی جیء . هپسیاب می ادامج ،آی  دهت بج یکنواخت مخلوطی

C  اضافج مخلوط آیامی بج بج اهت یوشا کامخلوط حالی کج دی 

 کیلویی )کل 5 بستج گردد ) ر حاصل  مگا مخلوط یک تا ش ب

 داشت(. خوا   حجم لیتر 2.37 ح ود اختالط ان اجیا( پس



 

خمیر یا با اهوووتفادب ان گان یا پمخ مخصووووص، ان تج حفرب پر  -

 عمق حفرب پر شود.  %60کردب و تا 

تا ا تهای حفرب  - هوووپس بولت ان مرکی حفرب با حرکت دویا ی 

قل یک  لج بولت ان ا تهای حفرب ح ا فاصووو یت می شوووود.    ا

 ها تیمتر باش .

نش هاعت تحت ت 24بولت بج گو ج ای مراقبت شود تا بج م ت  -

 و حرکت  باش .

 

 :قابل توجه در زمان اجرانکات 
 گرادها تی دیجج 25 تا 20 بیا دمای دی بای  اجرا یعملیات  -

 اجرای ،گرادیهووا ت دیجج 30 ان باالتر دما ای دی و گردد اجرا

 و محی  کردنخنک با اهووت بهتر و گردد می توصوویج کاشووت

 .پذیرد صویت ترمیم عملیات ،محصو  اجیای

  وی مسووتقیم تابش مقابل دی اختالط ان پیش موادایا   رگی -

 .دادب  شود قرای خویشی 

با توجج بج نمان کایپذیری محصووو ، مق ای خمیر تولی  شوو ب  -

 دقیقج مصرف شود. 20بای  دی م ت نمان 

 مناهوو  حال  با کای اتمام ان بع  بالفاصوولج ترمیم ابیایآالت -

 .گرد   تمیی

 .کرد یقیق حال  با یا محصو ایا  بای    رگی -

 محصول نکات ایمنی در استفاده از
اجیاء ایا محصووو   مگی دی دهووتج مواد مروور برای هووالمتی می 

 مناه ، پوشش انبای   محصو  ایا با کای  نگام دی . بنابرایاباشن 

هک و عینک ه  ما هتفادب منا دایای  محصو  ایا یا.  مچنشود ا

 ایجاد باعث کج مسووا لی انبنابرایا بای   و قابلیت اشووتعا  اهووت

شی ن ما ن  شودمی هونیآتش شکایی هیگای، ک  پر یی ... و جو

 .گردد

  مچنیا یعایت  کات نیر النم اهت:
شووخد دی معر  با چشووم،  محصووو دی صووویت تماز ایا  -

و هپس بج   دیون آب، پلک بی دقیقج  15ح اقل بج م ت آهی  

 پیشک مراجعج کن .

با پوهت، هریعاً پوهت آلودب بج  محصو دی صویت تماز ایا  -

 . شستج شوددقیقج دی آب تمیی  15م ت 

شود تا مج داً  - شستج  ه   شوین ب منا لباز آلودب بای  با مواد 

 قابل اهتفادب باش .

ساز  ایاحتی داید،  - ص وم  مچنان اح شخد م صویتیکج  دی 

 .شودهریعاً بج پیشک مراجعج النم اهت 

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بیا  محصووو حمل و  قل و فرووای  گه ایی ایا مجان دمای 

C30 :اهت. ضمناً یعایت مواید نیر  یی النم اهت 

 وی مسووتقیم خویشووی  معر  دی  ایا محصووو ان قرای دادن  -

 اجتناب شود.

 قرای دادن جیء پودیی دی معر  یطوبت خوددایی شود.ان  -

 محصولطول عمر 
 ،دی شرای  اهتا  اید محصو اجیاء حاوی  ای و کیسجچنا چج ظروف 

ان نمان تولی ،  محصووو ا بای و  گه ایی شووود، نمان قابل اهووتفادب ان 

 ماب اهت. 12

 

 بندی بسته
س   صو  بر ح سبت اجیاء ایا مح ستج   ه  ذیل ب کیلوگرم بج تنا

 بن ی و عرضج می شو  .

 A: 2جیء 

 B: 1جیء 

 C: 7جیء 

 اطالعات تکمیلی
برای کس  اطالعات تکیملی ایا محصو  با بخش فنی شرکت کپکو 

بج فرم  محصوووو ایا  عملکردتماز بگیری . ضووومناً برای اطالز ان 

AS300 (CapcoBond AS300 )کپکوبووا وو  اطالعووات عملکردی 

 مراجعج کنی .

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان هووهرویدی شوومالی، کوچج شووهرتا ،  آدیز شوورکت:

 4، طبقج او ، واح  74پالک 

 1559613514ک  پستی:                                                    

 021-89331                                                  شمایب تماز:

 www.capco.co.ir                                       آدیز وبسایت:

 info@capco.co.ir                                     پست الکترو یک:

 


