
 

 

 چند منظوره مقاوم شیمیایی مالت 
ABAGARD CR-300 

 

ABAGARD CR-300    ای  به گونه  تیکسوتروپیکو    دو جزییاین مخلوط  .  باشدمیاپوکسی پلی آمین اصالح شده    مالت مقاوم شیمیایی بر پایهیک

شیمیایی، مکانیکی و حرارتی   به حالت پایدار رسیده و خواص ،که ساختار پلیمری آن پس از اتمام مراحل واکنش و سخت شدن طراحی شده است

 نماید. باالی خود را حفظ می

 باشد: این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می
ASTM C321, ASTM C395, ASTM C579 

 
 خواص و اثرات  <<

 ورنده خ   مواد شیمیایی  سایرها، روغن و  ها، حاللای از قلیا و اسیدهای قوی معدنی و آلی، نمکشیمیایی عالی در برابر طیف گستردهمقاومت   •

 چسبندگی عالی به زیرآیند  •

 نیکی بسیار زیاد مقاومت مکا •

 شیمیایی از سطوح بدون نصب کاشی دهی و محافظت  امکان پوشش •

 افقیقابل اجرا بر روی سطوح عمودی و   •

 فاقد حالل  •

 سخت شدن بدون جمع شدگی  •

 

 کاربرد  موارد <<

 نصب و بندکشی کاشی و آجرهای ضد اسید  .1

 های در تماس با مواد شیمیایی مخربحفاظت از سازه .2

 های باتری اتاق .3

 های غذایی و لبنیوردههای فرآکارخانه .4

 ها ها و پتروشیمیپاالیشگاه .5

 مخازن الکترولیز  .6

 

 مقدار مصرف  <<

مصرف پیشنهادی برای پوشش یک متر    میزان مشخص خواهد شد.  مالت چند منظوره مقاوم شیمیایی  بسته به ضخامت الیه اجرا شده  مقدار مصرف  

 باشد. کیلوگرم می   4مربع حدود  

آماده قابل محاسبه  مالت چند منظوره مقاوم شیمیایی  ها و وزن مخصوص  با توجه به حجم بند برای عملیات بندکشی مقدار مصرف این محصول  

 خواهد بود. 

 متر لحاظ گردد. میلی   4تا    2توجه: حداقل ضخامت اجرا، باید  
 

 

 

 



 

 

  آماده سازی سطح  <<

مالت چند منظوره مقاوم شیمیایی   ی اجرا  محل  سطوح باشد.    % 4کمتر از  روز عمل آوری شده و رطوبت موجود در آن    28حداقل به مدت    بتن باید 

آماده    مخصوص  ابزارهای  یا  سندبالست   دستگاه  سطح مورد نظر را توسط باشد.   زدگی زنگ  و   رطوبت  روغن،  ، غبار  و  گرد  چربی،   هرگونه  از  عاری  باید 

  باید   آن نیروی پیوستگی  و حداقل    2N/mm  25باید    مقاومت فشاری بتن حداقل    را خارج نمایید.   بتن ر  سست و ناپایدا های  مت سازی نموده و قس 
2N/mm  5 /1   1مخصوص مطابق استاندارد   ابزارهای  یا  سندبالست   دستگاه  با استفاده از   را   باشد. سطوح فلزی-ISO 8501    تا درجه Sa2 ½   سازی  آماده

 . نمایید 

 

 اختالط  <<

ABAGARD CR-300   مخلوط باید در  نماییدشود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط  در دو بسته بندی جداگانه عرضه می .

   Bجزء سپس    ؛ )دریل+پره( مخلوط نمایید برقی   همزن   با استفاده از ابتدا دو جزء را به طور جداگانه    ( ذکر شده اجرا گردد.POT LIFEزمان کاربری )

سرعت   حداکثر  با برقی   همزن  از  استفاده  با  باید  جزء  دو  تخلیه شود. اختالط   به طور کامل به نحوی که ظرف    نموده اضافه    A( را به جزء  مشکی )جزء  

 دهید.  ادامه  را  اختالط  یکنواخت عمل مشکی    و دستیابی به رنگ  کامل  از اختالط  اطمینان  حصول  پذیرد. تا  صورت  دقیقه  بر  دور   400تا   300

 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.   30با هم ترکیب نمایید که حداکثر تا  : همیشه آن مقدار از مواد را  1توجه  

 ها را تغییر ندهید. باشد و هرگز نسبت های دو جزء الزامی می : رعایت دقیق نسبت 2توجه  

 بود.   دمای محیط روی سرعت سخت شدن بسیار مؤثر خواهدباشد  میکه واکنش دو جزء از نوع گرمازا  : از آنجا  3توجه  

 مستقیم نور خورشید قرار ندهید.   : هرگز مواد را پیش از مصرف در معرض تابش4توجه  

 . اییدننم  : هرگز برای رقیق نمودن محصول از حالل استفاده5توجه  

 

 روش اجرا  <<

 حاصله را به وسیله ماله تخت یا شانه ای بر روی سطح اجرا نمایید.    همگن صورت الیه نازک، مخلوطجهت اجرای این ماده به  

الیه دوم قبل از خشک تر از میزان پیشنهادی، جهت حصول سطحی صاف و بدون شره، پوشش باید در دو الیه و  در صورت نیاز به الیه ضخیم

 سازی شود. باشد، سطح الیه اول باید آمادهساعت فاصله    24شدن الیه اول اجرا شود. در صورتیکه بین دو اجرا بیش از  

 درجه سانتیگراد باشد.   30و بیشتر از    10در زمان اجرا دمای سطح نباید کمتر از  

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی <<

 

 خمیر  حالت فیزیکی

 قهوه ای :  Aجزء   رنگ

 : سیاه  Bجزء  

 سیاه مخلوط :  

 1/0  ±  7/1 ( 3g/cm)   وزن مخصوص 

 1:1 ( A:B)  جزااترکیب  نسبت  

 100 درصد جامد  

 ( بیشتر از پیوستگی بتن )   3 -  5 /2 ( 2N/mm)  چسبندگی به بتن

 



 

 

 زمان خشک شدن:<<

 قابل لمس  دما 
 اجرای الیه بعدی

 خشک شدن کامل 
 حداکثر  حداقل

 روز 15 روز  5 ساعت   72 ساعت   18 درجه سانتیگراد   15

 روز 7 روز  3 ساعت   24 ساعت   6 درجه سانتیگراد   25

 روز  4 روز  2 ساعت   18 ساعت   4 درجه سانتیگراد   35

اعمال شده بستگی دارد و تمام اطالعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک توصیه شده    مالت  توجه: مدت زمان خشک شدن به ضخامت

 است. 

 (:  POT LIFEزمان کاربری  )<<

 سانتیگراد درجه    35 درجه سانتیگراد   25 درجه سانتیگراد   15 دما 

 دقیقه   30 دقیقه   55 دقیقه   70 زمان کاربری 

 تر خواهد شد. تر و در نتیجه زمان کاربری کوتاهسریع  مالتدمای    وجه:  با ازدیاد حجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختالط، افزایشت

 مالحظات <<

 بندی اولیهدر بستهیک سال   مدت نگهداری 

 زدگی و تابش مستقیم نور خورشید دور از رطوبت و یخظرف در بسته،   شرایط نگهداری 

 + درجه سانتیگراد 30  تا+  10 بهترین دمای نگهداری 

 کیلوگرمی(  5: سطل  Bکیلوگرمی جزء    5: سطل  Aکیلوگرم )جزء    10مجموع   نوع بسته بندی 

 
 

 حفاظت و ایمنی  <<

داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه  این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه  

مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع  

 باشد. وجود میم (  MSDS) خودداری نمایید. برای اطالعات بیشتر برگه اطالعات ایمنی

 در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سالمتی رعایت نمایید: 

 در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای تازه به محیط وارد کنید. •

 له در محیط اجرا ممنوع است. هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن شع •

 ها و مقاالت مرتبط به سایت آبادگران مراجعه فرمایید.برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تأییدیه 

ا برای نوان راهنمهای موجود در برگه اطالعات فنی بر اساس آخرین تحقیقات گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران و در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و به عداده 

 گذاری گردد.  تسهیل فرآیند انتخاب ماده مناسب ارائه شده است. بنابراین تناسب ماده با هدف و کاربرد مورد نظر باید توسط مصرف کننده آزمون و صحه



 

 

   جدول مقاومت شیمیایی
  ASTM C267بر اساس استاندارد  میایی مندرج در جدول ذیل  در برابر مواد شی  ABAGARD CR-300  چند منظوره مقاوم شیمیاییمالت  

   باشد.   کامال مقاوم می

 

 (C°) محدوده دمایی   نوع ماده شیمیایی 

 25- 60 هاروغن

 25- 60 % 10هیدرواکسید سدیم  

 25- 60 %50هیدرواکسید سدیم  

 25- 35 %50اسید سولفوریک  

 25- 35 %70اسید سولفوریک  

 25- 60 % 1اسید کلریدریک  

 25- 60 % 10اسید سیتریک  

 25- 35 % 30اسید سیتریک  

 25- 60 % 10اسید استیک  

 25- 35 % 30اسید استیک  

 25- 60 % 60مالیک اسید  

 25- 60 % 60تارتاریک اسید  

 25- 60 % 2آمونیاک  

 25- 35 % 10آمونیاک  

 25- 60 % 5هیدروژن پراکساید

 35- 25 % 50هیدروژن پراکساید

 25- 35 % 100استون  

 25- 60 % 10استون  

 25- 60 آلومینیوم کلراید )غلیظ( 

 25- 60 آلومینیوم هیدروکسید )رقیق( 

 25- 60 آلومینیوم سولفات)غلیظ( 

 25- 60 آمونیوم سولفات )غلیظ(

 25- 60 % 2آنیلین  

 25- 35 % 10آنیلین 

 25- 60 باریوم کلراید )غلیظ( 

 25- 60 گازوییل



 

 

 (C°) محدوده دمایی   نوع ماده شیمیایی 

 25- 60 بنزن

 25- 60 بنزن کلرو

 25- 35 بوریک )غلیظ( اسید  

 25- 60 بوتانول 

 25- 60 متانول 

 25- 60 ایزو پروپانول 

 25- 60 متیل استات

 25- 60 کلسیم کراید)رقیق(

 25- 60 کلسیم سولفات)رقیق(

 25- 60 سیکلو هگزانول

 25- 60 سولفات آهن )غلیظ( 

 25- 60 % 96اتانول  

 25- 60 تولوئن

 25- 60 زایلن

 25- 60 اتیل استات

 25- 35 % 10فرمالدهید  

 25- 60 گلسیرین )غلیظ( 

 25- 60 روغن موتور 

 25- 60 %10هیدرازین  

 25- 60 % 10پتاسیم هیدروکسید  

 25- 60 %50پتاسیم هیدروکسید  

 25- 60 % 5پتاسیم پرمنگنات  

 25- 60 کربونیک اسید)غلیظ(

 25- 60 منیزیم کلرید 

 25- 60 منیزیم سولفات

 25- 60 کربنات)محلول(سدیم  

 25- 60 سدیم کراید)محلول( 

 25- 60 سدیم فسفات)محلول( 

 25- 60 سدیم سولفات)محلول( 

 25- 60 %25اگزالیک اسید  



 

 

 (C°) محدوده دمایی   نوع ماده شیمیایی 

 25- 60 % 10اسید فسفریک  

 25- 35 % 50اسید فسفریک

 25- 60 آب دریا

 
 


