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      ٦ روش حبابگیری اپوکسی

١) حباب ایجاد شده بر اثر اختالط «ناصحیح» :

در این مرحله بیشترین حباب وارد مخلوط میشه .. مخلوط کردن اپوکسی و هاردنر راه و روش خاص 
خودش رو داره که باید دقیقًا رعایت بشه در غیر اینصورت شما با دست خودتون حبابهای زیادی رو وارد 

رزین اپوکسی میکنید ..

راه حل:

 یک فایل  صوتی آماده کردیم که فقط برای اعضاء جدید سایت به عنوان هدیه عضویت ارسال میشه و در 
این فایل ١٢ دقیقه ای به طور کامل توضیح دادم که چطور رزین اپوکسی و هاردنر رو در حجمهای مختلف 

مخلوط کنید تا کمترین حباب ایجاد بشه و هم به خوبی مخلوط شوند.
پیشنهاد میکنم این نکات ارزشمند رو از دست ندید

)دانلود فایل صوتی روش صحیح هم زدن اپوکسی پس از عضویت )
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      ٦ روش حبابگیری اپوکسی

٢) حباب ایجاد شده بر اثر گرم شدن رزین اپوکسی:

وقتی شما یک وزن مشخصی از اپوکسی و هاردنر رو مخلوط میکنید (مثًال ٥٠٠ گرم) ولی توجه نمیکنید که 
Potlife این رزین چقدر هست این نوع حباب بر اثر گرم شدن بیش از حد مخلوط بوجود میاد.

راه حل:

 اگر وزن مخلوط بیشتر از ٣٠٠ گرم هست حتمًا در کمتر از ١٠ دقیقه روی سطح بریزید تا ایجاد گرما نکنه. 
البته این زمان بستگی به دمای رزین اپوکسی و هاردنر شما قبل از اختالط داره برای کسانی که رزین رو گرم 

میکنند این زمان کمتر خواهد بود.
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      ٦ روش حبابگیری اپوکسی

٣) حباب ایجاد شده بر اثر نگهداری رزین اپوکسی و هاردنر در دمای پايين:

این مشکل بیشتر برای کسانی بوجود میاد که قصد استفاده از رزین اپوکسی در کارخانجات مختلف مثل 
سنگبری ها و یا کارگاههای نجاری برای ساخت میزهای چوبی رو دارند یا حتی کفپوش کاران که رزین رو 

در هوای آزاد نگه داری میکنند که در پاييز و زمستان غلظت آن باال رفته و موقع اختالط حباب زیادی وارد 
آن میشود.

راه حل:

 ساخت اتاق گرم با یک اتاقک چوبی که با پالستیک محصور شود و هیتر داخل آن باشد و یا نگه داری 
رزین اپوکسی و هاردنر در دمای ٢٣-٢٥ درجه سانتیگراد در طول شب و روز.
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      ٦ روش حبابگیری اپوکسی

٤) حباب ایجاد شده به دلیل اعمال اشتباه بر روی سطح:

خیلی از دوستان رزین روی کار میریزن و بعد با کاردک های نامناسب یا با دست شروع به پخش کردن 
میکنند که این کار باعث وارد شدن حباب به داخل رزین اپوکسی خواهد شد.

راه حل:

 اگر سطح شما مسطح و صیقلی است مثل سطح سنگ اسلب میتونید از کاردک فلزی تخت استفاده کنید 
در غیر اینصورت بهتره از کاردک شانه ای استفاده کنید.

پس از اعمال با استفاده از هیت گان یا شعله غیر مستقیم اقدام به حبابگیری از روی سطح کنید.
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      ٦ روش حبابگیری اپوکسی

٥) حباب ایجاد شده بر وجود رطوبت :

گاهی اوقات ممکن است روی سطح بر اثر رطوبت موجود در بستر (بتن، چوب ، سنگ و ...) و خشک 
نبودن کامل آن شروع به حباب زدن کند که این نوع حباب اپوکسی معموًال اندازه بزرگتری نسبت به 

حبابهای دیگر دارد.

راه حل: 

از خشک بودن کامل سطح کار مطمئن شوید. رطوبت سطح کار نباید بیشتر از ٤٪ باشد و حتی رطوبتی 
که در عمق بتن یا چوب وجود دارد هم میتواند مشکل ساز شود و هنگام خروج باعث تبله کردن سطح کار 

شود که دیگر قابل جبران نخواهد بود!
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      ٦ روش حبابگیری اپوکسی

٦) افزودنی های ضد حباب در رزین اپوکسی:

افزودنی هایی وجود داره که در پروسه تولید اپوکسی و یا هاردنر به اون اضافه میشه . کار اون به این 
شکل هست که در صورت تمام نکات باال (دقت کنید تمام نکات به درستی) اگر بازهم حباب داخل مخلوط 

باشه میتونه کمک کنه که حباب به روی سطح بیاد و با حرارت غیر مستقیم قابل از بین بردن باشه.

راه حل:

 افزودنی هایی در بازار به فروش میرسه که فروشنده میگه مخلوط کن تا حباب نزنه! کلی پول هم از دست 
شما میگیرن ولی هیچ فایده ای نداره .. چون این افزودنی ها باید در کارخانه تولید کننده به اپوکسی 

اضافه بشه و عملیات خاصی روی اون انجام بشه نه در کارگاه شما!
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      ٦ روش حبابگیری اپوکسی

از اپوکسی کار بپرسید

تلفن: ٠٢١٢٦٤٠٦٩١٩
تلگرام: ٠٩٣٩٣٠٤٩٨٠٥

کانل تلگرام اپوکسی کار:

https://t.me/epoxykar


