ANTIDUR - NT

CHẤT KẾT DÍNH EPOXY, SỬA CHỮA VÀ ĐỊNH VỊ CẤU TRÚC DƯỚI NƯỚC VÀ TRÊN CẠN

MÔ TẢ
Antidur NT là vữa sửa chữa epoxy 2 thành phần không dung
môi, hỗn hợp vật liệu sau khi đông cứng không gây co ngót
và tạo ra vật liệu có cường độ rất cao và đặc chắc. Sản phẩm
được cung cấp dưới dạng định lượng sẵn, gồm 2 thành phần,
dễ dàng sử dụng tại công trường. Antidur NT thích hợp cho
việc thi công bằng cách trám hay dán.
Sản phẩm đặc biệt thi công và đóng rắn và bám dính chắc
chắn ngay trong môi trường ngập nước.
SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM
Dùng để sửa chữa, dặm vá nhanh và làm vĩnh vi ễn cấu trúc
bêtông, liên kết với các thành phần bê tông đã đúc s ẵn, gối đỡ
bệ cầu bê tông và tất cả các công việc sữa chữa trên bề mặt
bê tông hay xi măng nơi đòi hỏi có cường độ cao, không
thấm nước và kháng hóa chất, hoặc dùng để sửa chữa gấp các
cấu trúc bê tông, kè chắn biển và các nhà xưởng công nghiệp
nơi tiếp xúc với hóa chất và các khu vực sản xuất, sửa chữa
các cấu trúc chìm dưới nước…
Antidur NT là sản phẩm lý tưởng dùng để định vị các thanh
thép chờ các mối nối và các bu lông dưới nước hoặc trên cạn.
Ưu điểm:
 Phát triển cường độ ban đầu nhanh, giảm thiểu sự hao
mòn trong thời gian bảo dưỡng.
 Sản phẩm được đóng gói định lượng sẵn, dể kiểm tra,
đảm bảo độ sệt và giảm sai sót nơi công trường.
 Không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các chất kiềm, acid và
các hóa chất công nghiệp.
 Cường độ sau khi đóng rắn cao.
 Chịu va đập và kháng mài mòn rất tốt
 Có thể rót hay trát
 Không võng, dễ thi công
 Đạt cường độ ban đầu nhanh trong điều kiện thi công
dưới nước.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT




Khối lượng thể tích: ~1.7kg/lít
Màu: Xám sau khi trộn (A: trắng đục; B: đen)
Thời gian thi công: Hỗn hợp 1.5 kg ở 300C, 25 -35
phút để đạt được thời gian thi công tối




Độ cứng ban đầu: 2 giờ
Bảo dưỡng:
7 ngày, dưới 200C thời gian bảo
dưỡng lâu hơn.
Thời gian bắt đầu khô(5mm): Khoảng 30 – 40
phút (300C)
Lực kết dính đối với bê tông: >3 Mpa
Lực kết dính đối với thép: 20 Mpa





Cường độ nén
BS 6319 part 2
Cường độ uốn
BS 6319 part 3

70 – 80
N/mm2
40 N/mm2

Tỷ lệ trộn: A : B = 2 : 1 trọng lượng
CHUẨN BỊ BỀ MẶT
Tất cả dầu mỡ, tạp chất nhiễm bẩn, hóa chất, bụi phải được cạy
bỏ bằng phương pháp cơ học để tạo bề mặt sạch hoàn toàn. Bê
tông phải có ít nhất 14 ngày tuổi trước khi thi công. Bề mặt
thép phải được thổi sạch cát. Những vết dầu mỡ phải được tẩy
sạch bằng hóa chất trước khi thi công.
TRỘN
Phải đảm bảo hỗn hợp trộn Antidur NT đồng nhất hoàn toàn.
Nên rót trước thành phần cứng vào phần keo sau đó trộn lại với
nhau bằng máy trộn có tốc độ thấp để đảm bảo cho hỗn hợp
đồng nhất, trộn ít nhất 2 phút để hổn hợp có màu đồng nhất.
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG
Thi công hỗn hợp Antidur NT bằng bay, dao trét hay hoặc
bằng tay đã mang găn tay b ảo vệ v.v.. tùy thuộc vào công việc
thi công. Các bề mặt cần liên kết phải được giữ chặc cùng nhau
cho đến khi Antidur NT se lại. Trên các bề mặt ẩm (có nước)
thì phải trát mạnh tay và kỹ để vật liêu bám tốt.
ĐÓNG GÓI
Một bộ gồm 2 phần: A +B = 6 kg
BẢO QUẢN
Antidur NT có thời hạn sử dụng 12 tháng nếu bảo quản trong
thùng không mở nắp và để ở nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 350C.
AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
Sinh thái học: Ở trạng thái lỏng, sản phẩm làm ô nhiễm nước.
Đỗ bỏ chất thải: theo quy định địa phương.
Độc hại: Có thể gây bỏng và tổn hại lên mắt.
Lưu ý quan trọng: Antidur NT có thể gây dị ứng da. Mang
găng tay và kính bảo hộ. Nếu sản phẩm bị văng vào mắt, phải
rửa sạch ngay bằng nước và đến gặp bác sĩ ngay.
Phân phối bởi: Công ty TNHH Hóa Chất XD Công Nghệ Mới
Địa Chỉ: 6C6 Hà Huy Giáp, KDC Nam Long, F. Thạnh LộcQ12- TPHCM
Điện Thoại: 08.54453667 – 54456808 fax: 08.54453668
www.chongtham.net.vn Email: newtech@chongtham.net.vn

