
INDUFLOOR –IB 1250 
 بخاربندپرایمر 

 

 

 :تعریف 

INDUFLOOR –IB 1250 مانع رطوبترزین اپوکسی دو جزئی 

 .است

 

 : خواص و مزایا 

 بدون حالل 

 ویسکوزیته پائین 

 اجزای آلی فرار  فاقدVOC 

 در برابر بخار آب و رطوبت مانع 

 زدگی مقاوم در برابر آب و یخ 

  گرم در  2/0)نرخ نفوذ بسیار پایین بخار آب

 (DIN EN ISO7783-1مطابق با استاندارد  مترمربع

  ،مقاوم در برابر مواد قلیایی رقیق، اسیدها

 ، حالل ها و روغن هامحلولهای نمکی

 

 : موارد مصرف 

  بت و مانع رطو مر  نوان پرای ند به ع بر بخارب

 :و پالسترهای پایه سیمانی روی بتن مرطوب

 پوشش  داد  INDUFLOORکه با سیستم های  -

 .دنمی شو

پیست های دو و در زیر سطوح ورزشی همچون  -

 ، چمن مصنوعی و غیر میدانی

، PVCهمچششون  کششه بششا کفاوشششهای مت ششار  -

شی و  کت، کا فرش، پار کف،  های  ستیک  پال

 پوش  میشوند غیر 

  خشنبرای ایجاد تسطیح و پوش  های. 

 سطوح کف بتنی

 :جدول خواص 

 رزین اپوکسی دو جزئی پایه

 شفا  رنگ

 ویسکوزیته 
در دمای  mPA.s 00±000حدود 

oC22+ 

 g/cm3  02/0±00/1حدود چگالی

 قسمت وزنی 100:22 نسبت اختالط

زمان ماندگاری پس 

 از اختالط
 C°25دقیقه در دمای 52

 اعمالدمای 
 +C°10حداقل حدود 

 + C°52حداکثر حدود 

قابلیت تردد پس از
*

 +C°25در دمای  ساعت 12حداقل  

قابلیت پوش  دهی 

مجدد پس از
*

 

روز در  2ساعت تا حداکثر  10از

 % 02و رطوبت  +C°25دمای 

خشک شدن کامل
*

 
در دمای  روز7ب د از حدودًا 

C°25 

حداقل دمای عمل 

 آوری
c°10+ 

Shore ‘D’(سختی سطح) 

ASTM D 2240:05)) 
D/82/1 

 فشاریمقاومت 

ASTM  D 579)) 
 N/mm200حدودًا 

 چسبندگیمقاومت 

ASTM D4541:02)) 
N/mm2 2 

 خمشیمقاومت 

(ASTM C580) 
 N/mm27/00تقریبًا 

 

 مقاومت کششی

ASTM D 412-98a)) 
 N/mm2 50 

 مقاومت سایشی 

(ASTM D 4060:01) 

Mg 100 
 

 

 

 : تمیزکاری 

یشا  INDU-IB Cleanserابزار بالفاصله پس از مصر  بشا 

 .تمیز گردد حالل مناسب

 

 

 : بسته بندی 

INDUFLOOR-IB1250   10کیلشششویی،  1در بسششته هششای 

در نسشبت  Bو  Aجزء . کیلویی می باشد 50کیلویی و 

 .های اختالط از پی  ت یین شد  تحویل می گردند

 : انبارش و شرایط نگهداری 

در ششرای  خششک و  آکبندما  در بسته بندی های  22

 .درجه سانتیگراد 10خنک باالی 

 

 : آماده سازی سطح 
ید  سیمانی با یا  نی  یا سطوح بت شک  یز، خ سالم، تم

شد پائین با سبندگی  با چ مواد  عاری از  طوب و  .  مر

باقیماند  . باید برداشته شوند الیه های سستکلیه 

ن سطوح که قدیمی،  های  سب  ها مواد، چ نگ  یا ر ه و 

 .باید از سطح زدود  شوند

INDUFLOOR-IB1250   می تواند در موارد زیر اسشتفاد

 :شود

دال های بتنی و سطوح سیمانی در م رض فشار رطوبت -

 .منفی

 .باالرطوبت  حاویدال های بتنی و سطوح سیمانی -

 :توجه

 Def. RiLi SfBدر مورد سطوح مرطوب یا خشک مطشابق بشا 

شود مل  های ."ع ساز   سازی  هداری و باز مای نگ راهن

 .رطوبت بتن 1.2.2، بند 2قسمت " بتنی

 :خشک

سانتیمتری از سطح تغییر رنگ  2برش به طورکلی اگر 

شود شنتر ن شدن رو شک  ثر خ شک نداد  و در ا بتن خ  ،

 .محسوب میشود

 
 :مرطوب

میرسد اما نباید روی آن  مات سطح به نظر مرطوب

منافذ موجود  .فیلم براقی از آب وجود داشته باشد

آب اعمال  قطرات. نباشندبتن ممکن است اشباع  در

سطح جذب شد  و  در مدت کوتاهیباید بر سطح شد  

م یارهای زیر نیز . پیدا کنددوبار  ظاهری مات 

 :گردد تامینباید بسته به بسترهای خاص 

 

 : سطوح سیمانی

 C20/25حداقل             :کیفیت بتن

 EN 13813 CT-C25-F4حداقل    :پالستر سیمانیکیفیت 

 Plll:                        کیفیت دوغاب

 روز 20حداقل                 :   سن

N/mm2        : کششی چسبندگی
 2/1 

N/mm2: در خصوص دوغاب)
 0/0) 

 

 : آماده سازی محصول 

در نسشبت هشای ( سشخت کننشد ) Bو ( رزین) Aاجزاء 

 Bجشزء  .اختالط از پی  ت یین شد  تحویل مشی گشردد

اطمینشان حاصشل ششود کشه . ریخته ششود  A جزء اخلد

گردد هاردنر یه  ظر  تخل خل  مل از دا طور کا .  ب

 300rpmهردوجزء باهم بطور کامل و با همزن بشا دور 

مواد چسبید  به دیوار  و اختالط  از. گردندمخلوط 

ظر   صلکف  نان حا به  .شود اطمی سیدن  تا ر هم زدن 

داخل مخلوط رگه ای )مخلوطی همگن باید ادامه یابد 

حداقل . دقیقه می باشد 5زمان اختالط ( مشاهد  نشود

اسششتفاد   از. باشششد 15oC+دمششا حششین اخششتالط بایششد 

ستقیم از  لوط م خل مواد مخ ندی دا سته ب یه ب اول

خته شد  مواد باید در یک ظر  تمیز ری .شوداجتناب 

 .  شونددبطور کامل هم ز مجدداو 

 :نکات

 کههنگام استفاد  از محصول، اطمینان حاصل گردد 

شد  سازی آماد  روی سطح  یکنواختبه طور  محصول

 .جاری می شود

منجر به ایجاد منافذ موئینه ف ال  ر یکنواختیهایغ

تشکیل احتمال بر روی سطح عمل آوری شد  و افزای  

سمز هایحباب ش یا که . ودمی  نان از این برای اطمی

ند، منافذ شد  ا شاند   کامال پو ش  سطح  یه پو دو ال

خیس خیس روی  صورت  شوند ب مال  هم اع سدود . روی  م

با ند  فذ میتوا مودن منا یه دوم  ن مال ال صورت اع ب

ساز  گرددهموار صل  مالت   ، حا ین  سازا  از  هموار

لوط  ینمخ مر رز شکیل  پرای کوارتز ت سه  مرا  ما به ه

 scratchهموار سشاز و ساخت پوش  های دستور .استشد  

coat فیلرهنگام افزودن . را در زیر مشاهد  نمائید 

کوارتز) سه  ثال ما که ( برای م شود  صل  نان حا اطمی

درجششه  12 بششاالیخشششک بششود  و درجششه حششرارت  فیلششر

 .سانتیگراد باشد

 

 :Scratch Coats/ کنندهساخت پوشش های تراز

INDUFLOOR-IB1250    : 1 قسمت وزنی 

قسششمت وزنششی  1 تقریبششاً     :      ماسششه کششوارتز

 7/0تششا  2/0میلیمتششر یششا  0/0تششا  1/0: گریششد)

 (میلیمتر

INDU-Fiber Filler:         درصد وزن 2-5تقریبًا 

، اختالط می  رزین و هاردنرمخلوط ماسه کوارتز با 

اطمینان حاصل گردد که اجزای جامد و مایع  . گردد

 .با هم مخلوط شد  اند یکنواختبطور 

 



 : مصرف/روش اعمال 
 

 :اعمال پرایمر

در یک الیه اعمال گردد تشا  INDUFLOOR-IB1250 مخلوط

 .اطمینان حاصل گردد همه منافذ پر شد  است

 g/m2 670-400حدودا : مقدار مصر  

 :نکات

صر   قدار م یین م خار آب ت  شار ب قدار انت ساس م برا

گردد،  قدارمی  ین م سیم  ا ستفاد  از روش کل با ا

 .قابل انداز  گیری است کلراید

 ساعت تا 10حداقل پس از منطقه پرایمر خورد  باید 

و رطوبششت  c◦ 25در ) .روز پوشششاند  شششود 7 حششداکثر

 % (20نسبی 

مرسطح  شد   پرای شی  سیلیس پا ف  خورد   با ک ها  تن

 .باشدمیهای تمیز قابل را  رفتن 

سطح صا  با  بصورت و ود نازک ب ب دیپوش   چنانچه

پخش  نمشودن میلیمتر اعمال شود،  1ضخامت کمتر از 

 .را می توان حذ  نمودبا ماسه 

 2/0 گریشد)بشا ماسشه کشوارتز را الیه دوم پرایمر 

 .سیلیس پاشی نمایید (میلیمتر 7/0تا

 کیلوگرم برمترمربع 0/1تا  0/0ود حد: مقدار مصر 

پی  شد،  شک  مر خ یه پرای که ال مال  پس از این از اع

طر   بر  قت  با د ضافی را  های ا سیلیس  یه ب د،  ال

 .نمایید

 :Scratch Coat/ تسطیح 

 INDUFLOOR-IB 1250ابتشششدا الیشششه ای از پرایمشششر 

.  همانطور که در باال اشار  شد روی سطح اعمال شود

در یک الیه بر روی سطح رزین و کوارتز نرم  مخلوط 

 1/6تقریبًا : مقدار مصر  رویه نرم  .اعمال می شود

Kg/m2/mm 

 

 : ایمنی و بهداشت 

عمشل آوری ششد، بشی  INDUFLOOR-IB 1250پس از اینکه 

 . ضرر می باشد

 

 : توصیه های مهم 

در بسشته  SCHOMBURGبه عنوان یک قاعد ، محصشوالت 

نسبت اختالط از پی  ت یین شد  عرضه  بابندی های 

ارائه می در ظرو  بزرگ محصوالت زمانیکه . می گردد

نی ا های وز یاس  ستفاد  از مق ند، ا یری گرد نداز  گ

بهتر است . جهت کسب نسبت اختالط متناسب الزامی است

به منظور . تا با یک میکسر دوار اختالط انجام شود

ختالط،  شی از ا های نا مودن خطا یک حذ  ن لوط در  مخ

شود مزد   بار  ه شد  و دو ته  یز ریخ سرعت . ظر  تم

اطمینان حاصل گردد که . باشد 400rpm-300ط باید اختال

ضافی ش هوای ا لوط ن باالتر، .  ودوارد مخ های  سرعت 

ید و  می نما صول  ضروری وارد مح هوای غیر قادیری  م

نمی  تامیننیز سرعت های پائین تر مخلوط خوبی را 

ند حد  کن بی  از  ختالط  مان ا تا ز ست  یاز ا یا ن و 

 . باشد 15oCاقل دمای اجزاءباید حد. طوالنی گردد 

 

 .باشد 40oCویا باالی  10oCزیر نباید دمای اعمال 

 

ماندگاری مخلوط ساخته شد  در زمان دماهای باالتر، 

زمششان دماهششای پششائینتر . ظششر  را کششاه  مششی دهششد

ماندگاری مخلوط ساخته شد  در ظر  و نیز زمان عمل 

همچنین مقدار مصر  مواد . آوری را افزای   می دهد

 .پائینتر افزای  می یابد در دماهای

 

بین  سبندگی  یهچ تاثیر  ال حت  شدت ت ند ب می توا ها 

 .قرار گیردرطوبت و یا آلودگی 

 

بین  یادی  مان ز گر ز هایا یه  مال ال صله  اع ش  فا پو

باشد و یا نیاز باشد که سطح دوبار  پس از زمان 

شود،  ش  داد   قدیمی  الزم طوالنی پو سطح  تا  ست  ا

ش سائید   یز و  خوبی تم یه ب یک ال پس از آن  ود، 

 .بدون تخلخل باید روی سطح اعمال شود یکنواخت

 

 0تا  2بمدت باید حداقل سطح  الیه های اجرا شد  بر

بت  بل رطو مال در مقا پس از اع شوندساعت  ظت    .محاف

رطوبت باعث (. مثال باران، یا ذوب بر به عنوان )

تغییر  .میشود رنگه سفیدی بزند و یا چسبناک بماند

باید با استفاد  از مواد یا سطوح چسبند  / رنگ و 

 .سایند ، نوسازی شود

 

ید  ست با مد  ا ستورال مل نیا ین د که در ا مواردی 

 .است الم شود SCHOMBURGحتما از واحد فنی شرکت 


