
 EPV پلی پچ
 بر پایه اپوکسی عمودیترمیم کننده سطوح 

PolyPatch EPV 
Epoxy based Repair Mortar for Vertical Substrate

یک محصوو  سوه ئی ی بوده بر پایه ینیا اپوکسوی می باکود که به 

ان سووه  .طراحی کووده اسوو  منظوی ترمیم سووطوح یسووید دیده ب نی

که بخش سخ   Bکه یمییه ای ان ینیا اپوکسی اس ، بخش  Aبخش 

که فیلر ایا محصووو  بوده ش  Cکننده ینیا اپوکسووی اسوو  ش بخش 

ایا محصو  دی  ترکیبی ان سنگدانه ها با دانه بندی مناسد می باکد.

های پلیمری بوده که به ئای سوویماا ان پلیمر اپوکسووی دسوو ه م  

هاده می م اسووو  ماش کانکوووود. م یایهای م یادی یکی ش کووویم ان  ن

ی کد. ایا محصو  به دلیل قیم  باالیباهای ایا محصو  میمشخصه

که ید معموال برای که دا هاده می کوووود  ها ی اسووو  ترمیم سوووانه 

 مماشم های مکانیکی ش کیمیا ی باالیی یا نیان داید.

  ASTM C881/C881Mاسوو انداید ایا محصووو  بر اسوواز الیاما  

کیمیایی  ضمناًکود. تولید می صا  فیییکی ش  شخ  EPVپلی پچ م

تولید  ،کووودهش دی دامنه تغییرا  مجان اع ماسووو  طبق ئدش  نیر 

 کود.می

 

 حال  فیییکی ش ینگ
 : مایع کهافAئیء 
 : مایع کهرباییBئیء 
 طوسی: پودی Cئیء 

 20شنا مخصوص دی دمای 

 گراددیئه سان ی

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

 C :3g/cm 05/0 ± 86/0ئیء 

 3g/cm 05/0 ± 78/1مخلوط: 

 

 هاکاربرد 

 های محصولکاربرد 
 عمودی، باالسری ش افمی ب نیسطوح کلیه ترمیم  -

 ترمیم سگمن های ب نی -

 ترمیم محل اتصاال  سانه ای -

ایجاد پوکووش سووطحی به منظوی افیایش مماشم  سووایشووی ش  -

 کیمیا ی

 بندکشی بیا سنگ ش سرامیک -

 مزایای استفاده 
 چسبندگی عالی به سطوح ب نی -

 یشغا، دییا، یب نه ی، مواد برابر دی باال کیمیایی مماشم دایای  -

 اس .... ش یمونیاک

 مماشم  باالی مکانیکی -

 مماشم  سایشی باال-

 فاقد ئمع کدگی -

 تازه خمیر مشخصات
 تانه به کرح نیر اس : خمیرئیییا  ش مشخصا  

 45: گراددیئه سوووان ی 25حداکثر نماا کایپذیری دی دمای  -

 دقیمه پس ان تولید

سه  - سان ی 25کدا دی دمای حداکثر نماا   12: گراددیئه 

 پس ان تولید ساع 

 شدهسخت خمیر مشخصات

اس . همچنیا  دی تمامی سنیا نیاد مماشم دایای کده سخ  خمیر

مماشم  باکد. ضمناً دایای دشام باال ش نهوذپذیری کم می محصو ایا 

ایر مشخصا  سش  ASTM C579اید طبق اس اند EPVپلی پچ  فشایی

 به کرح نیر اس : محصو 

  MPa 25  یشنه: 1فشایی  حداقل مماشم  -

 MPa 70  یشنه: 7فشایی  حداقل مماشم  -

 MPa 25  :یشنه 7خمشی  حداقل مماشم  -

 MPa 3( Pull Offبه ب ا ) چسبندگی حداقل مماشم  -

 MPa 10( Pull Offبه میلگرد ) چسبندگی حداقل مماشم  -

 دقیمه C° 25  45 نماا کایپذیری دی دمای-

 ساع  C° 25  12 نماا سه  کدا دی دمای -

 

 و روش مصرفمیزان 
 مخلوط مخصوووص شنا به توئه با محصووو  مصوورف مییاا -

 یید.می بدس  ترمیمممطع  ابعاد ش اپوکسی خمیر

سه   - س ر  سیدا به ب سید دیده به یشش مکانیکی تا ی بخش ی

ش محکم سا یده می کود ش دی ایا مرحله سعی کود که با ایجاد 

کوویایهای با ناشیه منهی، امکاا دیگیری ترمیم کننده با نیرییند 

 یشن باکد. 28عمر ب ا پایه حداقل باید  فراهم کود.

کده ش نم - س ه  ک شک سطوح کام ً  کود تا کام  خ اا داده 

 کود.

حجم م   موید نیان محاسبه کده ش دی یک میکسر مناسد با  -

 دشی دی دقیمه( ساخ  م   انجام کود. 400دشی کم )حداکثر 

 مخلوط دش دقیمه مد  به ش کده اضافه A ئیء به B ئیء اب دا



 ،یید دس  به یکنواخ  مخلوطی که نمانی تا اخ  ط .کودمی

 یشکا کامخلوط حالی که دی C پودیی ئیء . سپسیابدمی ادامه

 حاصل همگا مخلوط یک تا کده اضافه مخلوط ییامی به به اس 

 16 حدشد اخ  ط ان ائیا( پس کیلویی )کل 30 بس ه گردد )هر

 داک (. خواهد حجم لی ر

کود ، ائانهعملیا  ترمیم ان قبل -  کدهمحبوز هوای تا داده 

سان یم ری  2حداکثر دی الیه های  ترمیم. گردد مخلوط خایج ان

ش ر دی چند مرحله  ضخام های بی صوی  نیان به  کود ش دی  ائرا 

س ه  8تا  6فاصله نمانی بیا دش مرحله حدشد  .ائرا کود ساع  ب

  به دمای محیط باکد.

 

 :قابل توجه در زمان اجرانکات 

 گرادسان ی دیئه 25 تا 20 بیا دمای دی باید عملیا  ترمیم -

 ائرای ،گرادیسووان  دیئه 30 ان باالتر دماهای دی ش گردد ائرا

 کرداخنک با اسوو  به ر ش گرددنمی توصوویه اپوکسووی ترمیم

 .پذیرد صوی  ترمیم عملیا  ،محصو  ائیای ش محیط

 نوی مسوو میم تابش ممابل دی اخ  ط ان پیش موادایا  هرگی -

 .داده نشود قرای خویکید

 م رمیلی 20ان  مرحله هر دی ترمیم ائرای ضووخام  حداکثر -

 بیش ر نشود.

سی م   شاکنش بودا انحرای  به توئه با -  ساخ  ان ،اپوک

ش رائرای یا  که ایبیش ان اندانه خمیر،  نماا دقیمه 15 ان بی

 .گردد پرهیی ،داید نیان

 مناسوود ح   با کای اتمام ان بعد ب فاصووله ترمیم ابیاییال  -

 .گردند تمیی

 .کرد یقیق ح   با یا ایا محصو نباید  هرگی -

 محصول نکات ایمنی در استفاده از
بندی طبمه افراد س م ی برای خطرناک مواد دس ه ئیء محصو  ایا

س  با تماز صوی ی د شلی کود،نمی سی  ایجاد تواندمی پو سا  ح

صو  ایا با کای هنگام دی . بنابرایاکند کش انباید  مح سد، پو  منا

سک ش عینک سد ما س هاده منا دایای  محصو  ایا یا. همچنکود ا

 ایجاد باعث که مسووا لی انبنابرایا باید  ش قابلی  اکوو عا  اسوو 

شیدا مانند کودمی سونییتش ککایی سیگای، ک  پرهیی ... ش ئو

 .گردد

 همچنیا یعای  نکا  نیر النم اس :
کووخد دی معر  با چشووم،  محصووو دی صوووی  تماز ایا  -

 د.دیشا یب، پلک بیندقیمه  15حداقل به مد  یسید 

با پوس ، سریعاً پوس  یلوده به  محصو دی صوی  تماز ایا  -

 . کس ه کوددقیمه دی یب تمیی  15مد  

کود تا مجدداً  - کس ه  سد  کوینده منا لباز یلوده باید با مواد 

 قابل اس هاده باکد.

ساز نایاح ی داید،  - صدشم همچناا اح کخد م صویتیکه  دی 

 .کودسریعاً به پیکک مرائعه النم اس  

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
ش  C5بیا  محصووو حمل ش نمل ش فضووای نگهدایی ایا مجان دمای 

C30 : اس . ضمناً یعای  مواید نیر نیی النم اس 

نوی مسوو میم خویکووید معر  دی  ایا محصووو ان قرای دادا  -

 ائ ناب کود.

 قرای دادا ئیء پودیی دی معر  یطوب  خوددایی کود.ان  -

 محصولطول عمر 
 ،دی کرایط اس انداید محصو ائیاء حاشی های ش کیسهچنانچه ظرشف 

ان نماا تولید،  محصووو انبای ش نگهدایی کووود، نماا قابل اسوو هاده ان 

 ماه اس . 12

 

 بندی بسته
س ه  سد ذیل ب سد کیلوگرم به تنا صو  بر ح سب  ائیاء ایا مح ن

 بندی ش عرضه می کوند.

 A: 2ئیء 

 B: 1ئیء 

 C: 7ئیء 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسد اط عا  تکیملی ایا محصو  با بخش فنی کرک  کپکو 

به فرم  محصوووو ایا  عملکردتماز بگیرید. ضووومناً برای اط ز ان 

 ( مرائعه کنید.PolyPatch EPV) EPVپلی پج اط عا  عملکردی 

 

 اطالعات تماس
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 4، طبمه اش ، شاحد 74پ ک 
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