
 مواد شیمیایی صنعت ساختمان

Capcobond AS300
چسب خمیري کاشت آرماتور و بولت در بتن 

کپکوباند AS300 یک چسب خمیري بر پایه رزین هاي اپوکسی مناسب جهت کاشت آرماتور و بولت در بتن، مصالح بنایی، سنگ و .. می 
باشد. این چسب دراي چسبندگی و مقاومت شیمیایی بسیار باالیی می باشد.   

این محصول با استاندارد ASTM C881/C881M مطابقت دارد.  
 حالت فیزیکی و شیمیایی

 فیزیکی حالت

مایع شفاف:  Aجزء 

 مایع کهربایی:  Bجزء 

 طوسی رنگ پودر:  C  جزء

 حجمی جرم

A :gr/cmجزء 
3
 سانتیگراد درجه 20 در 02/0±41/4  

B :gr/cmجزء 
3
 سانتیگراد درجه 20 در 02/0±02/4  

C :gr/cm جزء
3
 سانتیگراد درجه 20 در 00/0±00/0  

gr/cm: مخلوط
سانتیگراد درجه 20 در 00/0±00/4 3

 استاندارد محدوده در کلر مقدار

 اثرات و خواص
 مصالح ساختمانی سایربه بتن، فوالد و  باالچسبندگی  -

 مقاومت باالی فشاری، خمشی و کششی -

 باال شیمیایی  مقاومت -

 شدگی  بدون جمع -

 مقاوم در برابر آب پس از خشک شدن -

  مشخصات فنی

 00 باالتر از (ASTM C 579)  (MPa) روزه 4استحکام فشاری 

 00باالتر از  (ASTM C 579) (MPa) روزه 7استحکام فشاری 

 20باالتر از  (ASTM C 580) (MPa)روزه  7خمشی مقاومت 

 (مقاومت چسبندگی بتن) 0/3باالتر از  (ISO 4624) (MPa)( Pull Off)مقاومت چسبندگی به بتن پایه 

 42باالتر از  (ISO 4624) (MPa)( Pull Off)فوالد مقاومت چسبندگی به 

 20تا  (دقیقه)درجه  20در دمای  (ژل شدن) زمان کارپذیری

 0تا  1 (ساعت)درجه  20در دمای ( گیرش) سفت شدنزمان 

 کاربرد موارد 
 کاشت انواع آرماتور و بولت در بتن و سایر مصالح بنایی -

 ...اتصال و نصب انواع قطعات مختلف فلزی، سیمانی و  -



  مصرف روشمیزان و 

:  میزان مصرف و حداقل عمق کاشت آرماتور یا بلت

میزان مصرف حدود 
 

 
:  آید و مقدار آن با توجه به وزن مخصوص مالت آماده بدست می باشد وراخ کاری میس عمق 

M 8 یا بولت اندازه میلگرد M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 25 M 28 M 32 

کاری  راخوقطر س
(mm) پیشنهادی

10 14 16 18 20 22 24 26 30 34 38 

 عمق کاشت
(mm) پیشنهادی

100 110 130 150 170 190 210 240 280 320 350 

 به ازایتعداد کاشت 
کیلوگرم چسبهر 

100 48 30 20 15 11 8 6 4 2.5 2 

 : آماده کردن و اختالط
اضافه کرده و به مدت دو دقیقه  A را به جزء B ابتدا جزء. شود توصیه می دور در دقیقه 100حداکثر با  کن مخلوطاستفاده از یک  برای اختالط

کن روشن است به  مخلوطرا در حالی  C پودری سپس جزء. دست آید ادامه دهید اختالط را تا زمانی که مخلوطی یکنواخت بهو  مخلوط کنید

قبل از  .توان با دست عمل اختالط را انجام داد همچنین برای احجام کم می. حاصل گرددمخلوط همگن یک تا  آرامی به مخلوط اضافه کنید

  .مخلوط خارج شود ازتا هوای محبوس شده  ط اجازه دهیداجرا به مخلو

 :اجرای کاشت آرماتور و بولتمراحل 
با تجهیزات مناسب سوراخکاری بتن -4

در صورت مرطوب بودن باید سوراخ کامال خشک گردد -2

با دستگاه پمپ باد باد گرفتن سوراخ -3

تمیزکاری جداره سوراخ با برس سیمی -1

سوراخباد گرفتن دوباره  -0

  عمق سوراخ )با ابزار مناسب تزریق و یا ریزشی براي کاشت هاي عمودي( 
 
0- سپس پر کردن سوراخ با چسب AS300 از انتهاي تا 

موردنظر به صورت چرخشی در سوراخبا فشار و یا بولت قرار دادن میلگرد   -7

 توجه
-

-

-

-

-

-

 چسب خمیري AS300 باید در دماي بین 0 تا 30 درجه سانتی گراد اجرا گردد و در دماهاي باالتر توصیه نمی گردد  
 هرگز مواد را پیش از اختالط در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید  

 دماي مخلوط حین اجرا بهتر است بین 20 تا 20 درجه باشد و با افزایش دما زمان کارایی چسب کاهش می یابد  
 با توجه به حرارت زا بودن واکنش مالت اپوکسی از ساخت میزان مالتی که بیشتر از 40 دقیقه زمان اجرا نیاز دارد پرهیز 

گردد  ابزارآالت اجرا بالفاصله بعد از اتمام کار با حالل مناسب تمیز گردند  
 هرگز مواد را با حالل رقیق نکنید  

 بندی بسته نحوه

 2بسته بندی  4بسته بندی 

  کیلوگرمی 4سطل (: رزین اپوکسی مایع)A  جزء

 کیلوگرمی 0/0قوطی (: هاردنر رزین اپوکسی مایع)B  جزء

   کیلوگرمی 200/2کیسه (: پودر)C  جزء

  کیلوگرمی 2سطل (: رزین اپوکسی مایع)A  جزء

 کیلوگرمی 4قوطی (: هاردنر رزین اپوکسی مایع)B  جزء

 کیلوگرمی 0/1کیسه (: پودر)C  جزء

 نگهداری شرایط
. باشدمی نگهداری قابل ماه 42 مدت به استاندارد انبارش شرایط در فوق محصول



 

 ایمنی موارد 

 هنگام در لذا .کند حساسیت ایجاد تواندمی پوست با تماس صورت در ولی باشدنمی سالمتی افراد برای خطرناك مواد دسته جزء محصول این

و از مسائلی که باعث ایجاد  باشد گیر می همچنین این محصول آتش. شود استفاده مناسب ماسک و عینک مناسب، پوشش از محصول این با کار

 . پرهیز گردد... شود مانند کشیدن سیگار، جوشکاری و  سوزی می آتش

 توجه 

 . شود زده پلک تمیز آب درون دیده، آسیب با چشم دقیقه، 40 مدت به حداقل شود، پاشیده چشم داخل محصول این هیکدرصورت -

 به حداقل باید آلوده پوست سریعاً شود، ریخته بدن افزودنی روی این چنانچه لذا و کند حساسیت ایجاد تواند می پوست با ماده این تماس -

 . دهید شستشو آب تمیز در دقیقه 40 مدت

 . شود استفاده مجدداً و شده شستشو شوینده مواد با سریعاً باید حتماً آلوده لباس -

 .  شود مراجعه پزشک به سریعاً دارد ناراحتی احساس همچنان مصدوم شخص هیکصورت در -

محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه جرقه، جوشکاری، کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع  -

 . باشد می

 


