
چسب کاشت میلگرد
ABABOND RA-500

ABABOND RA-500 یک چسب اپوکسی دو جزیی با کارایی بسیار باال جهت کاشت میلگرد 
و انکر بولت داخل بتن اســت. نوع ویژه رزین و هاردنر استفاده شده در ساختار این چسب 
باعث می شود تا زمان کارپذیری آن حتی در دماهای زیاد، طوالنی باشد. این چسب تحمل 

بارگذاری بسیار زیادی داشته و در انواع عملیات سنگین مهندسی قابل استفاده است.

خواص و اثرات

چسبندگي بسیار زياد به بتن و میلگرد	 
امكان كاشت میلگرد در بتن هاي سبك 	 
زمان كارپذيری مناسب	 
محافظت از میلگرد، انكربولت، رول بولت، راد و ...	 
سخت شدن بدون تغییر حجم و ايجاد فشار بر روی بتن	 
تحمل بارگذاری بسیار زياد	 
مقاومت شیمیايی عالی	 
فاقد حالل و مواد آلی فرار 	 
اجرای سريع و آسان	 
مناسب برای تمام فصول	 

موارد كاربرد
1- کاشت میلگرد، انکربولت، رول بولت، راد و ...

2- چسباندن مقاطع فلزي به بتن، سنگ، آجر و ...
3- نصب و ثابت سازي قطعات

۴- مناسب برای بهسازی لرزه ای
۵- استفاده در بتن های دارای ترک و بدون ترک

۶- نصب مقاطع فلزی یا پلیت بر روی بتن بدون اســتفاده 
از بولت

۷- مناسب برای مقاوم سازی مقاطع مختلف

آماده سازی سوراخ
پــس از ســوراخ کاری بــا اســتفاده از متــه مناســب 
مطابــق بــا اندازه هــای توصیــه شــده، ابتــدا بایــد داخــل 
ــل  ــپس داخ ــود. س ــز ش ــاد تمی ــار ب ــا فش ــوراخ ها ب س
ــا قطــری بزرگتــر  ــرس ب ــا اســتفاده از یــک ب ســوراخ  ب
ــا ذرات  ــده ت ــز ش ــل تمی ــور کام ــوراخ، به ط ــر س از قط
ــا  ــوراخ ها ب ــل س ــدداً داخ ــد. مج ــن برون ــت از بی سس
ــاد تمیــز شــود. از عــدم وجــود گــرد و خــاک،  فشــار ب
باقیمانده هــای سســت، آب، یــخ، چربــی و ســایر مــواد 
آلــوده کننــده پیــش از اجــرا اطمینــان حاصــل فرماییــد. 
ــت  ــش ظرفی ــث کاه ــب باع ــازی مناس ــدم آماده س ع

ــذاری خواهــد شــد. بارگ
توجــه1: وجــود آلودگــی نظیــر روغــن در هــوای فشــرده 

باعــث کاهــش چســبندگی خواهــد شــد.
ــه  ــودی ب ــوراخ های عم ــزکاری س ــت تمی ــه2: جه توج

هیــچ وجــه از آب اســتفاده نشــود.
توجــه3: در زمــان اجــرای چســب کاشــت بایــد داخــل 

ــند. ــک باش ــوراخ ها خش س

روش اجرا
ـــو  ـــج دوقل ـــه صـــورت یـــک کارتری ABABOND RA-500 ب
عرضـــه می شـــود. پیـــش از مصـــرف بایـــد درپـــوش 
ـــن آن  ـــتاتیک جایگزی ـــر اس ـــده و میکس ـــته ش آن برداش
ـــوی  ـــگ دوقل ـــد داخـــل تفن ـــج بای ـــردد. ســـپس کارتری گ
متناســـب بـــا آن قـــرار گرفتـــه و تزریـــق مـــواد بـــا فشـــردن 
ـــدم  ـــان از ع ماشـــه انجـــام شـــود. جهـــت حصـــول اطمین

Φ (mm) قطر میلگردΦ 8Φ 10Φ 12Φ 14Φ 16Φ18Φ 20Φ 22Φ 25Φ 28Φ 32Φ 36Φ 40

)mm( 12141820222426283036404246قطر سوراخ با دریل
)mm( 90100115135145165185200220280310400800عمق سوراخ

)mm( 8595110130140160180190210270300390790عمق اسمی کاشت میلگرد
)mm( 1101301401801902102302702903403805301100حداقل ضخامت بتن

8558292116129753210/5تعداد سوراخ های پر شده با هر کارتریج

مقدار مصرف

در مورد میلگرد با قطر 3۶ و ۴0، اطالعات بر اساس بیشترین عمق کاشت مورد نیاز ارائه شده و بنا به شرایط پروژه و نوع طراحی سازه قابل تغییر است.
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ـــس  ـــه داخـــل ســـوراخ، پ ـــوط نشـــده ب ورود چســـب مخل
ـــمت  ـــدن قس ـــارج ش ـــه و خ ـــردن ماش ـــار فش ـــد ب از چن
ابتدایـــی مـــواد، تزریـــق بـــه داخـــل ســـوراخها آغـــاز 
شـــود. تزریـــق چســـب بایـــد از انتهـــای ســـوراخ بـــه طـــور 
ـــوس  ـــل آن محب ـــوا داخ ـــا ه ـــود ت ـــام ش ـــت انج یکنواخ
نگـــردد. در صورتـــی کـــه طـــول میکســـر اســـتاتیک 
ـــد،  ـــی نباش ـــوراخها کاف ـــل س ـــه داخ ـــق ب ـــت تزری جه
ـــه  ـــازک و اضاف ـــک شـــیلنگ ن ـــا اســـتفاده از ی ـــوان ب میت
ـــه طـــول  ـــه خروجـــی میکســـر اســـتاتیک ب نمـــودن آن ب
ـــدازه  ـــه ان ـــاً ب ـــد تقریب ـــوراخ بای ـــید. س ـــر رس ـــورد نظ م
ـــا را  ـــود. میلگرده ـــر ش ـــب پ ـــا چس ـــش ب ـــوم از طول دوس
ـــاک  ـــی و پ ـــای مکانیک ـــا روشه ـــي ب ـــگ زدای ـــس از زن پ
ـــل  ـــده، در داخ ـــواد آالین ـــا م ـــي ی ـــه چرب ـــودن هرگون نم
ســـوراخها قـــرار داده و بـــا چرخانیـــدن از در تمـــاس 
قـــرار گرفتـــن کامـــل ســـطوح میلگـــرد بـــا چســـب 

ـــد.  ـــل فرمایی ـــان حاص ـــت اطمین کاش
ـــرا  ـــت روش اج ـــان از صح ـــول اطمین ـــور حص ـــه منظ ب
در شـــرایط مختلـــف بـــا کارشناســـان فنـــی شـــرکت 
آبادگـــران جهـــت دریافـــت مشـــاوره تمـــاس حاصـــل 

فرماییـــد.
توجه1: تازمانی که چسب کاشت به گیرش اولیه نرسیده، 

میلگرد را داخل سوراخ جابهجا نکنید.
ـــا  ـــد دیواره ه ـــا بای ـــری حتم ـــورت کرگی ـــه ۲: در ص توج

ـــود. ـــزار مناســـب مضـــرس ش ـــا اب ب

مشخصاتفیزیکیوشیمیایی
 1/40 ±0/05 :)g/cm³( وزن مخصوص

100 :)MPa( ]مقاومت فشاري ]پس از 7 روز
16 :)MPa(  ]مقاومت چسبندگی]پس از 7 روز

5-40 :)°C( دمای زیرآیند
5-40 :)°C(  دمای محیط اجرا

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

ــت و  شــرایط نگهــداری: بســتهبندی اولیــه، دور از رطوب
ــور خورشــید یخ زدگــی و تابــش مســتقیم ن

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کارتریج دوقلوی 600 میلیلیتری

حفاظتوایمنی
ایــن محصــول آتــش گیــر اســت. بایــد از گرمــا و شــعله 
مســتقیم دور نگــه داشــته شــود. در ظــرف را بســته نگــه 
داریــد. محیــط اجــرا بایــد دارای سیســتم تهویــه مناســب 
باشــد. از تمــاس مســتقیم و دائمــی با پوســت جلــو گیری 
کنیــد. درصــورت بلعیــده شــدن فــوراً بــه پزشــک مراجعه 
شــود. از تحریــک مصــدوم بــه تهــوع خــودداری نماییــد. 
ــی  ــات ایمن ــه اطالع ــه برگ ــتر ب ــات بیش ــرای اطالع ب

)MSDS( مراجعــه شــود.
ــوارد  ــای سربســته م ــط ه در صــورت اســتفاده در محی
ایمنــی زیــر را بــرای جلوگیــری از آتــش ســوزی، انفجــار 

و آســیب رســیدن بــه ســالمتی رعایــت نماییــد:
ــدار 	  ــه مق ــگام اجــرا و خشــک شــدن ســطح ب در هن

ــد. ــه محیــط وارد کنی ــازه ب ــی هــوای ت کاف
ــب 	  ــی مناس ــزات ایمن ــتکش و تجهی ــک، دس از ماس

ــد. ــتفاده کنی اس
هرگونــه جرقــه، جوشکاری،کشــیدن ســیگار و روشــن 	 

کــردن شــعله در محیــط اجــرا ممنــوع اســت.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 

جدولزمانکارپذیریوزمانپختچسب
کاشتمیلگردجهتبارگذاری:

دما
)درجه 

سانتیگراد(

زمان 
کارپذیری 

زمان گیرش 
اولیه

زمان گیرش 
نهایی

یک هفته۲4ساعت6 ساعت5
4روز۲0ساعت5 ساعت15 
3روز10ساعت۲0 دقیقه۲5
۲روز6 ساعت15دقیقه35
1 روز4 ساعت8 دقیقه45

زمان کارپذیری : مدت زمانی که پس از مخلوط شــدن دو جزء، 
مواد قابل کارپذیری است.

زمان گیرش اولیه: مدت زمانی که طول می کشــد تا میلگرد در 
جای خود ثابت شود.

زمــان گیرش نهایی: مــدت زمانی که پس از آن می توان بر روی 
میلگرد بارگذاری انجام شود.
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