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Spesificaon
Nature: Yellow Liquid
pH: 6±2
Density: 1.10±0.05

RCA 
 

 Bolt Adhesive        Repair Mortars

مشخصات 
نوع: مایع زرد رنگ 
درجه قلیایى: 6±2
دانسیته: 1،10±0،05

Descripon
 This product is a two pack, resin and fast
curing material, ideal for a variety of bed-
ding, gap filling and concrete repair applica-
    ons.l

Uses
Securing bolts into wallsSecuring bolts into walls
Dowel bars anchoring
As a gap filling adhesive
Filling Bolt pockets
    Bedding bridge beams or steel bridge
bearings
Fixing of surface ports for crack injecon

PreparaonPreparaon
 All loose parcles, laitance, dust and
grease etc., must be remove prior to appli-
caon of this material.l

Typical Phisical Properes
Compressive Strength:60 N/mm² at 7 days
 Bond Strength: Greater than that of the Bond Strength: Greater than that of the
concrete
Pot life: at 25°C 1 hour
a            at 40°C 30minutes 
Tack free me at 25°C: 7 hours
Full cure me at 25°C: 5 days
   

شرح 
این محصول چسبى مایع خمیرى است که به صورت دو 
جزئى تهیه شده و براى محدوده وسیعى از عملیات تعمیر و 

نصب قطعات قابل استفاده مى باشد. 

کاربرد 
کاشت میلگرد در دیوار 

به عنوان چسب اتصالى الیه هاى پر کننده به عنوان چسب اتصالى الیه هاى پر کننده 
نصب تجهیزات ویزه براى تزریق مواد تقویت کننده سازه اى 

نصب ضربه گیر تیر هاى باربر 

راهنماى استفاده 
ابتدا سطح مورد نظر را به خوبى تمیز نموده و تمامى ذرات و ابتدا سطح مورد نظر را به خوبى تمیز نموده و تمامى ذرات و 
پوسته هاى سست سطحى شامل زنگ زدگى میلگرد و گرد و 
غبار و مواد اضافى دیگر را جدا نمایید. جزء دوم را به جزء اول 
اضافه نموده و با استفاده از همزن دستى تا یکنواخت شدن دو 
جزء، مخلوط همزدن را ادامه دهید و سپس مالت آماده را 

استفاده نمایید. 

ویژگى ها 
مقاومت فشارى 7 روزه در صورت چسبندگى با مصالح  روزه در صورت چسبندگى با مصالح 

مناسب: 60 مگا پاسکال 
قدرت اتصال: بیش از بستر بتنى 

زمان کارکرد: 1 ساعت در دماى 25 درجه 
                30 دقیقه در دماى 40 درجه 

زمان خشک شدن سطحى در دماى 25 درجه: 7 ساعت 
زمان خشک شدن کامل در دماى 25 درجه: 5 روز 


