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 شرح محصول:
 می ورزیران شرکت توليد پليمري شده اصالح قير ®ورزبایندر

خواص ویژه  ایجاد و عمر افزایش دوام، بهبود هدف با که باشد

 .شود جهت روکش راه عرضه می

ایجاد قابليت  ،نتيجه استفاده از ورزبایندر در مخلوط آسفالت گرم

تحمل و دوام بيشتر در دماهاي پایين و باال، تحمل فشار ترافيك 

ود در ی از نقص ذاتی قير موجبر مشكالت ناش غلبهسنگين و 

شار تایرها، کمبود ، افزایش ف، افزایش بارهاي محوري واردهکشور

کاهش بروز مشكالت رایج نظير انواع ترکها  ماسه مرغوب و نهایتاً

 باشد. و عوارض سطحی می

 

 کاربرد:
  تهيه آسفالت متخلخلو روکش آسفالت 

 تونل هاو ها پل  اجراي روسازیهاي مخصوص 

  (...انواع پارکينگها )طبقاتی و 

 جاده هاي ، پر ترافيك داخل و خارج شهرهاراههاي  :بزرگراه

اه و کمربندي، جاده هاي اتوبوس رو، خط کندرو بزرگر

کاهنده صدا  روکش متخلخل، آزادراههاي با ترافيك سنگين

 شرایط سخت آب و هواییو  و ضد سرخوردن

 ل تردد هواپيماها و انتهاي مح، باندهاي فرودگاهی :فرودگاه

 محوطه پارك هواپيماها، راههاي خدماتی، باند پرواز

 هاانبار و مناطق جمع آوري کانتينرها :لنگرگاه 

 

 مزایا:
 هاي حرارتی و فرسودگیکرَتَ در برابر مقاومت 

  در برابر شيار افتادگی در مسير چرخها، جمع  عالیمقاومت

 ك خوردن در سرما و خستگیرَشدگی، تَ

 مقاومت در برابر از هم گسيختگی مخلوط آسفالتی 

 مقاومت باالتر در مقابل صدمات رطوبت 

 عمر و دوام بيشتر روسازي راه 

 کاهش بروز مشكالت رایج نظير انواع ترکها و عوارض سطحی 

 ترميمدوره  لطوا افزایش صرفه جویی در هزینه ها ب 

 :ویژگیها 
خاصيت ارتجاعی آن و  ®ورزبایندر از ویژگيهاي مهمخاصیت ارتجاعی: 

 در نتيجه خاصيت ارتجاعی مخلوط آسفالتی ساخته شده با این ماده می

خواص روکش را در ابعاد  ،این عامل ضمن افزایش انعطاف پذیري .باشد

گسترده اي بهبود می بخشد. این بهبود خواص ناشی از کاهش تغيير 

باشد. از طرفی با  یشكلهاي پالستيك و افزایش مقاومت خستگی م

افزایش چسبندگی و پيوستگی قير، بسياري از مشكالت در این رابطه 

 شود. کاهش یافته و یا حذف می

ورزیران باعث حفظ سرمایه صرف شده  ®ورزبایندرصرفه اقتصادی: 

در دوره هاي طوالنی ميگردد. البته ممكن است  جهت راهسازي

در بدو امر هزینه هاي بيشتري را نسبت به قير معمولی طلب  ®ورزبایندر

کند، ولی کيفيت استثنایی آن در دراز مدت باعث صرفه جویی چشمگيري 

خواهد شد. مشكالت رایج نظير انواع ترکها و عوارض سطحی کاسته شده 

نتایج کارگاهی  ید روکش طوالنی تر ميگردد.و زمان مورد نياز جهت تجد

نگهداري و تعميرات در  ینه هايهزبا کاهش این محصول  نشان می دهد

به عنوان یك انتخاب  هزینه اوليه را جبران کرده وافزایش ، دراز مدت

 .در مقایسه با قيرهاي سنتی محسوب ميگردداقتصادي 

 

 

 :مشخصات فنی
. به این ی شودلزامات هر پروژه تهيه مشرایط و ا با ناسبمت ®ورزبایندر

معنی که گروه متخصصين و مشاورین شرکت ورزیران فرمول مخصوص 

مورد نياز جهت اصالح قير را با توجه به شرایط اقليمی، حجم ترافيكی و 

 نمایند. سایر عوامل تاثير گذار بر ساختار راه را محاسبه، طراحی و تهيه می

 

 

 مشخصات محصول


