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 شرح محصول

عایقهای رطوبتی  آسفالتی و ترمیم ترک سطوح بتنی، یک محصول چند منظوره جهت درزگیری 10T ®ورزسیلماستیک پلیمری 

 با پایه آبی استایرن( -بوتادین -)استایرن SBSبا پلیمر  اصالح شده قیر امولسیون بر پایهاین محصول  ست.بصورت سرد اجرا

 .گرددعرضه می (paste)خمیری  به حالت باشد ومی

  

 

 كاربرد
 ساختمان  های بتنیدیوارها و ستون ،هانداسیونوفكاری عایق 

 هاآشپزخانهو  های بهداشتیسرویسو دیوارهای بندی كف كاری و آبعایق 

 ها ساختمان و محوطه بامِ بر سطح آسفالتِوجود آمده ه های بترک و مرمت درزگیری 

 و آسفالت های ساختمانیبندی درزها و ترکدرزگیری و آب 

 ترمیم ایزوگام 
 

 

    مزايا
  ایزوگامو گچی  ،موزائیک ،سنگ ،سطوح بتنیانواع چسبندگی عالی به 

 باالخواص ارتجاعی  پذیری وانعطاف 

 حرارت مجاورت هوا و برابر فرسودگی در دوام عالی در 

 ی باالهاها در دماین ضمن حفظ ویژگیدر دماهای بسیار پای خوردگیعدم ترک 

 سهولت اجرا و قابلیت تنظیم ضخامت الیه نهایی 

 دارا بودن خاصیتThixotropic  

 های نفتیسازگاری با محیط زیست و نداشتن حالل  

 
 

 اجراروش 
 گراد باشد.سانتیدرجه  15درجه حرارت دمای محیط به هنگام اجرا باید بیش از 

 مواد چربی و روغنی باشد.  ،سطح باید تمیز و عاری از گرد و غبار

  باشد.اعمال می قابل  توسط ماله بنایی بر روی سطح مورد نظر 10T ®لسیورز

  باشد.ضخامت الیه نهایی توسط اپراتور قابل تنظیم می

 .حتی االمكان خشک باشدهنگام اجرا سطح مورد نظر اندازد بنابراین بهتر است زمان گیرایش ماستیک را به تعویق می ،طوبتر

ماستیک گیرایش كامل  زمان براییک هفته حداقل  ،كه در مجاورت دائم با آب قرار دارند مناطق عایقكاری شدهبرای استفاده از 

 . مورد نیاز است
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 مشخصات فني

 نتيجه واحد مشخصات

 gr/cm3 وزن مخصوص خشك 
 

1/1 

 +c 70° حرارتيمقاومت 

 >-c 20° مقاومت در برابر سرما

 N/5cm 13 كششيمقاومت 

ازدياد طول 

(Elongation) 
% 250 

  Shore A سختي
 روز( 10درجه  پس از  25)در دمای 

10 

 52 % ميزان مواد جامد

مقاومت در برابر  مواد 

 شيميايي
- 

ي اسيدها و بازها   

  ماليم

 

 

 

 نگهداري 
در این شرایط محصول فوق  نگهداری شود. گراددرجه سانتی 5و در درجه حرارت باالتر از  ظروف در بسته ،بندی اولیه خوددر بسته باید این محصول

       باشد.تا شش ماه قابل نگهداری می

 حتي براي مدت كوتاه بايد جلوگيري نمود.  10T  ®ورزسيل  از يخ زدگي

 


