
 
 MEGA STONE  چسب سنگ

 

 شرح محصول :

دو جزئی بوده و با قدرت اتصال و چسبندگی بسیار باال جهت اجراي نماي خشک و کاشت بولت همچنین چسباندن انواع مختلف  سنگچسب 

سنگ هاي ساختمانی)پورسلن،گرانیت،تراورتن و سنگ مصنوعی( بر روي زیر ساختهاي مختلف استفاده می گردد. استفاده از این چسب به دلیل 

این چسب در برابر مواد شیمیایی  . صرف کم آن نسبت به مالتهاي سیمانی باعث سبک شدن وزن سازه می گرددوزن مخصوص پایین و مقدار م

 .کامال مقاوم می باشد . چسب مگااستون بر روي هر زیر ساخت مستحکمی از قبیل فریم فلزي ، بتن و پالستر ماسه و سیمان قابل اجرا است

 ویژگی های فنی :

 شرح مشخصه
 جزء اختالط نسبت  A به جزء   B یک به یک

 زمان استفاده بعداز مخلوط کردن دو جزء دقیقه 15
 حداقل دماي مناسب در زمان اختالط اختالط درجه سانتیگراد 5

  3g/cmK 35/1دانسیته 

 Mpa 80مقاومت فشاري 

 Mpa 15ت خمشی مقاوم

 Mpa 25مقاومت کششی 

 درجه سانتی گراد  25روز در دماي  6 گیرایی کامل 
  

                                                                                 :  خواص و اثرات

 گی بسیار زیاد به عنوان سطوح چسبند •

 اختالط و اجراي آسان  •

 افقیدي و وکسوتروپیک عالی بدون شره و مناسب براي اجرا در سطوح عمخواص تی •

 خشک مناسب براي اجرا روي مقاطع بتنی •

 مت مکانیکی اولیه و نهایی باال مقاو •

 یسخت شدن بدون جمع شدگ •

 مقاوم در برابر مواد شیمیایی و ساینده  •

 مقاوم در مقابل رطوبت و بخارآب  •

 بدون حالل •

 بدون نیاز به پرایمر •

   

 موارد کاربرد

 جر ، شیشه و آهنآجهت چسباندن انواع سطوح بتنی ، سنگ هاي طبیعی ، سرامیک ، چسب سازه اي یک بعنوان  •

 باالي سر طوح افقی و عمودي و ترمیم بتن در س •

 عملیات تزریق منظور اجراي پوشاندن سطح ترک ها ب •

 نصب پرده هاي آببند پل ها  •

 مطابقت با استاندارد :

• ASTM C881 
 



 
 : مصرفمیزان 

امت ضخبه  چسب اپوکسی ازموجود در سطح بستگی دارد بصورت متوسط جهت اجراي یک متر مربع ل و فرج مقدار مصرف به خل

 گرم مورد نیاز می باشد . 1600تا  1500، لی متر یک می

 اجرا :روش 

 3خوبی با یکدیگر مخلوط نمود. براي اختالط مناسب و یکنواخت ، حداقل ه ب را به نسبت وزنی یکسان B و A ابتدا می بایست اجزاي -1مرحله 

ي دیگري ادقیقه زمان مورد نیاز می باشد. براي اینکار به مقدار الزم از هر جزء محصول را با یک کاردک جداگانه برداشته و آنها را با کاردک مجز

دقیقه می باشد. به عبارتی  15الی  10کامال مخلوط و یکنواخت نمایید. توجه داشته باشید که پس از انجام عمل اختالط ، زمان کارکرد بهینه 

 .دقیقه عمل لقمه گذاري و نصب و رگالژ سنگ را به اتمام برساند 15کاربر می بایست در مدت زمان حداکثر 

به مقدار کافی از چسب مخلوط شده را با کاردک برداشته و در فواصل مناسب و مساوي از هم به شکل لقمه ها ي  : لقمه گذاري - 2مرحله 

 مخروطی روي سطح قرار می دهیم )در فریم هاي فلزي قسمتی از فلز که لقمه هاي چسب بر روي آن قرار می گیرند ، باید با سنگ فرز ساییده و

 .)تمیز شود

سنگ بعد از لقمه گذاري برداشته شده و برروي زیر ساخت ازپیش تعیین شده ، قرار داده و ریگالژ نمایید.  : رگالژ سنگ چسباندن و - 3مرحله 

ساعت کامال سخت می  12دقیقه بوده و پس از  45تا  30زمان گیرش اولیه یا ژل تایم این محصول پس از اختالط ، بسته به دماي محیط بین 

رد اتصال وزن کمی داشته و یا ابعاد آن کوچک باشد ، حالت خمیري چسب توانایی نگهداري آن راتا رسیدن به گردد. در صورتی که سنگ مو

سختی مناسب خواهد داشت. اما اگر وزن سنگ زیاد بوده و یا ابعاد آن بزرگ باشد ، براي کنترل رگالژ در طول زمان سخت شدن می بایست سنگ 

ا چسب هاي فوري مهار نمود . در صورتی که مهار سنگ اصولی و مناسب انجام شده باشد ، می توان عملیات را با استفاده از ابزارهاي فیزیکی ی

 اد.چسباندن سنگ هاي ردیف هاي بعد را بدون فوت وقت و پیوسته ادامه د

اي رنگ ، روغن ، یه هه اي آهن برسید والقرتدا سطح آن را ساب بزنید تا به رنگ ندر صورت ي که زیر کار از جنس آهن باشد الزم است که در اب

 د زنگ و اکسید آهن از بین برود.ض

 

 گهداری :ن

، به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداري شود. این  C 25الی  C 5می بایست در ظروف اصلی درب بسته در محدوده دمایی چسب سنگ 

پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روي محصول  سال 1محصول در صورت نگهداري در شرایط فوق تا 

  .دقت نمایید

 : بسته بندی

 کیلویی 25و  10کیت هاي 

 

 

 

 

 

  
   

 
 


