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 BSM RA- 500) (چسب كاشت میلگرد

 

 رحشـــ

BSM RA-500 در زمینه نصب و استقرار و هاردنر ويژه است که رزين اپوکسی دو جزيی بر پايه کاشت )چسب(  يک خمیر

تن بتن با بافت جديد باليه رابط و پراستحکام برای پیوند دادن بافت قديمی و همچنین به عنوان بولت و يا آرماتور در بتن 

. اين محصول شودمی جزيی با گان مخصوص تزريق و مصرف به صورت يک کارتريج دو BSM RA- 500 .گردداستفاده می

های نمايد که حتی در برابر حاللای ايجاد میدهالعاطی مدت زمان کوتاه چسبندگی فوق و تزريق پس از ترکیب در نازل مخصوص

 .باشدمیهای اسیدی نیز مقاوم محیطقوی و 

 

 كاربردها

 اشت میلگرد، انکربولت ک 

  بتن، چوب و ساير مصالح ساختمانی های فوالدی بهای صفحهسازه لاتصا 

 های سطحیح بتنی آسیب ديده و پرکردن حفرهسطو تعمیر 

 -سازی قطعاتنصب و ثابت  

 

 مزايا

 چسبندگی بسیار زياد به بتن و میلگرد  

 های سبک امکان کاشت میلگرد در بتن 

 ی حتی در دمای زياد النرپذيری طوزمان کا 

 زدگی محافظت از میلگرد و انکربولت در برابر خوردگی و زنگ 

  سخت شدن بدون تغییر حجم و ايجاد فشار بر روی بتن 

  تحمل بارگذاری بسیار زياد 

 و مواد آلی فرار  اللفاقد ح 

 عدم تاثیرپذيری از عوامل جوی و محیطی 

 اجرای سريع و آسان 
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 مشخصات فیزيكي و شیمیايي

 

 خمیری حالت فیزيکی

 C 1.9 ± 0.05 gr/Cm3°25در  وزن مخصوص

 MIN 45 زمان گیرش اولیه 

 7 )روز(زمان خشک شدن کامل

 N/mm 80<2 مقاومت فشاری 

  2N/mm>2.5 چسبندگی به بتن

 

 روش و میزان مصرف

)سوراخ( مورد نیاز را ايجاد  ، حفرهبا ابزار مناسبسپس  .گرددجهت استقرار بولت و يا آرماتور محاسبه میابتدا ابعاد سوراخ 

واد مزدودن هرگونه چربی و .)یديی کامال تمیز نمايمو تفاده از دستگاه مکنده يا برسگرد و غبار ناشی از حفاری را با اس.یدينما

 به .های سست و يا سطح فاقد استحکام عاری گرددی بايد از هر نوع دانهيسطوح داخلی عالوه بر چربی زدا (روغنی الزامی است

واهد خمناسب ی سبب عدم چسبندگی يطوح داخلی بايد کامال خشک باشد، هرگونه رطوبت حتی جز، سنگام تزريق محصوله

سوراخ بايد تقريبا به اندازه  .طور يکنواخت انجام شود تا هوا داخل آن محبوس نگردد زريق چسب بايد از انتهای سوراخ به. تشد

نمودن هرگونه چربی يا مواد  های مکانیکی و پاکمیلگردها را پس از زنگ زدايی با روششود. دو سوم از طولش با چسب پر 

فتن کامل سطوح میلگرد با چسب کاشت اطمینان حاصل ها قرار داده و با چرخانیدن از در تماس قرار گرده، در داخل سوراخالينآ

 .فرمايید

 .جا نکنید توجه: تازمانی که چسب کاشت به گیرش اولیه نرسیده، میلگرد را داخل سوراخ جابه

 .توجه نمايید محاسبات نصببا توجه به اهمیت مقاومت کششی و تحمل بار جهت مصرف به جدول 
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 (mm)بولت میلگردياسايز (mm)قطر حفره  (mm)عمق كاشت (TON) يمقاومت كشش

6.5 110 16 14 

8 130 18 16 

10.5 150 20 18 

15 170 24 20 

17 190 26 22 

20 210 28 24 

25 250 32 28 

27 280 38 32 

 

 

 نكات ايمني

 در صورت تماساين محصول آتش گیر است. بايد از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه داريد. 

شود. در صورت تماس با چشم يا بلعیده شدن بالفاصله با آب فراوان طوالنی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته 

 به پزشک مراجعه شود. در هنگام استفاده حتما از دستکش و ماسک ايمنی استفاده نمايید. شسته و

 انبار داری

عايت شرايط شود. در صورت ردرجه سانتیگراد دور از يخبندان و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری  +37الی  + 5در دمای 

 بندیبستهباشد. عدم رعايت روش صحیح انبارداری موجب آسیب ديدن محصول و يا انبارداری عمر مفید محصول تا يکسال می

 شود. آن می

 بسته بندی

 لیتریمیلی  600و  300کارتريج 

-10°C* -5°C 5°C 15°C 25°C 35°C درجه حرارت بستر 

 زمان ژل تايم و کارپذيری ’3 ’5 ’9 ’20 ’40 ’50

 زمان گیرش در بتن خشک ’20 ’30 ’60 ’90 ’180 ’240

x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 زمان گیرش در بتن مرطوب 


