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  شرح و عملکرد
جهت پر نمودن و  –بر پایه قیریک نوع ماستیک درزگیر 

مقاوم در برابر  – آسفالتیآب بندي درزها روي سطوح 
 .حاللهاي نفتی و سوخت که به صورت گرم اجرا می شود

 موارد کاربرد

درزهاي انبساط در فرودگها، تعمیرگاهها، محوطه پر نمودن 
پاالیشگاهها، پارکینگها و محوطه بارگیري هواپیما، اتوبانها، 
خیابانها، جاده ها، محیطهاي تعمیرگاه و سوختگیري کف 
 کارخانه ها، انبارهاي تجهیزات نظامی، تصفیه خانه فاضالب

 که با استفاده از اسفالت اجرا گردیده اند

 خواص و مزایا
o مقاوم در بر برایر سوخت هواپیما 
o چسبندگی باال بدون نیاز به پرایمر 
o مقاومت باال در برابر شرایط جوي 
o پایدار در محیط هاي گرمسیر و استوایی 
o مقاوم در برابر رخنه سنگها 
o پایداري در برابر نفت، گریس، روغن و انواع سوخت 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o ه ايقهومشکی مایل به نگ: ر 
o   لیتربر م رــگکیلو 2/1ص: صوــمخوزن 
o : درصد 15فاکتور قابلیت تحرك 
o  درصد 65-75برگش پذیري 
o  60جریان C  > 
o  42 <میزان نفوذ پذیري در شرایط غیرمغروق DMM 
o  47 <میزان نفوذ پذیري در شرایط مغروق DMM 
o حالت فیزیکی جامد 

 و نحوه مصرف نمیزا
o : حداقل عمق درز :  وضعیت درزmm 10 

o  انبساط : نسبت (پهنا : عمق ) براي درزهاي
 1:1/5یا  1:1

o  :1: 2/5یا  1:1براي درزهاي اجرایی 
o  سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد

اجزاء سست و همچنین باید عاري از هرگونه 
آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاك، 

تخریب شده  سطوح آوري و ... باشد.عوامل عمل
باید با ترمیم کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. 
الزم است قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیر 

-مو تمیز و آماده عملیات پوششکار با برس و قلم
براي ذوب کردن ماستیک پیشنهاد دهی باشد. 

می شود که از حرارت غیر مستقیم و ظرف 
همزن مناسب استفاده شود. بویلر باید مجهز به 

باشد تا از گرم شدن موضعی و غیر یکنواخت 
جلوگیري شود. انتقال حرارت به تمام روغن و 
ماده ذوب شده باید با ترموستات کنترل شود. در 
غیر این صورت خطر باال رفتن بیش از حد دما 
وجود دارد و ممکن است ماده قبل از ریختن به 

 صورت جامد در آید.
o در  5دماي باالي  عمل ریختن باید در محیطی با

جه سانتی گراد و در موقعیت خشک و بدون باد 
صورت گیرد. دمایس ماستیک باید هنگام ریزش 

در جه سانتی گراد باشد. درزها باید به  150کمتر 
صورت همسطح باشد و همچنین می بایست 
طوري ریخته شود که ایجاد حباب هوا نکند. 

ه جهت اعمال می توان از وسایل مخصوص استفاد
 نمود.

o بسته بندي و شرایط نگهداري 
o  2,5کیلویی ماده قیر و کیسه  17,5در سطل 

 کیلویی پودر
o  درجه سانتیگراد دور از 35+ تا 5دردماي بین +

و در جاي  تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان
 .نگهداري شودخشک 
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o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته
نگهداري  سال قابل یکو سالم، تا بندي اولیه 

 می باشد

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.
o  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با

 آب فراوان شسته شود.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
o ماسک و  هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و

 عینک استفاده شود.
 


