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  شرح و عملکرد
نوعی ماستیک دو جزیی، بر پایه پاي یورتان می باشد که 
در کنار  یکدیگر و با وجود رطوبت اطراف واکنش می دهد 

 اینو یک ماده ي نیمه جامد و االستیک تشکیل می دهد.  
 حالت در که  است شده بلوکه یورتان پلی یک ماستیک،
 و محیط رطوبت جذب با ولی است فعال غیر معمولی،

 و االستیک خمیر یک صورت به و شده فعال محیط، دماي
 حجم افزایش با واکنش این. یابد می شکل تغییر منعطف

. شود می پر نظر مورد درز ترتیب این به و است همراه
 این که شود می موجب نیز ماده این چسبندگی خاصیت
 .بچسبد درز دیواره به شدت به ماستیک

 موارد کاربرد

o  چون درزهاي اي هم سازه پرکردن انواع درز هاي
انبساطی، درزهاي جدا کننده، درزهاي موجود در 

 قطعات پیش ساخته 

o  یا پیاده رو ها سازه ها درزهاي طراحی شده در کف 

o  وقطعات پیش ساخته درز بندي لوله ها، پنجره ها 

 خواص و مزایا
o انعطاف مناسب 
o  کارپذیري مناسب به علت عملکرد همزمان دو جز در

 کنار یکدیگر
o ارزان و مقرون به صرفه بودن  
o سهولت اجرا 
o وسیعی از  مناسب در برابر طیفشیمیایی اري پاید

 ترکیبات شیمیایی
o مقاومت خوبی در برابر عوامل خورنده محیطی و جوي  
o  غیر سمی 
o در برابر تابش نور خورشید ت خوب و پایدارمقاوم 
o درصد ازدیاد طول زیاد 

o چسبندگی خوب به انواع مصالح ساختمانی 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o  شکل ظاهري : خمیر خاکستري ، سفید 

o کیلوگرم بر متر مکعب  1300±15 : وزن مخصوص 

o  :در دماي استاندارد  دقیقه 30زمان خشک شدن سطحی 

o  500درصد ازدیاد طول: بیش از% 
o  مگاپاسکال 8/1مقاومت کششی : حدود 

o  80بازگشت به حالت اولیه : حدود % 

 و نحوه مصرف نمیزا
ابتدا سطوح زیر کار می بایست عاري از هرگونه چربی ،  .

 گرد و غبار ، ذرات سست ، رنگ قدیمی و....باشد.

منظور افزایش چسبندگی الزم به قبل از اجراي محصول 
است روي سطوح درزها از پرایمر پیشنهادي این شرکت 

 استفاده بفرمائید.
% باشد، 4کمتر از زمان اجراء ، رطوبت سطح می بایست 

% لحاظ 70حداکثر رطوبت مجاز هوا جهت انجام روکش 
 شود.

براي اجراي روکش ، موقعی که رطوبت در حداکثر مجاز 
می بایست دقت نمود که دماي سطوح ، "می باشد الزاما

 درجه سانتیگراد باالتر از دماي محیط باشد. 3الی2
یز وعاري پیش از اجراء کلیه ابزار و وسایل ساخت کامالًتم

 .  از هرگونه آلودگی گردد
به نسبت مشخص شده ترکیب  Bرا با جزء  Aجزء 

  بفرمائید .
دور در دقیقه ) با  300-500با استفاده از یک دریل ( 

 پروانه مناسب دو جزء را با هم مخلوط بفرمائید .
همگن و یکنواخت بوده و "دقت شود ترکیب حاصله کامال

 دقیقه مصرف گردد 40-50در مدت کمتر از 

 بسته بندي و شرایط نگهداري

o  این محصول داراي دو جزA وBمی باشد 
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o  نسبت ترکیب جزA بهB ،8 می باشد 1به 

o  درجه سانتیگراد دور از 30+ تا 10دردماي بین +
و در جاي  تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان

 .نگهداري شودخشک 
 باشدماه می  B ،6ماه و جز A ،12مدت نگهداري جز

 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 
 


