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:هایهتوصـ  
ه یک نسبت عرض به ارتفاع درز باید بیشتر یا مساوي یک ب -1

 .و نیم باشد
 

 ک و تمیز بودن داخلـروع عملیات باید از خشـقبل از ش -2
 درزها، اطمینان کافی حاصل شود.

ي مناسب براي کاربردهاي مختلف و براتیک ـانتخاب ماس -3
اور مجرب ــین مشـشرایط اقلیمی متفاوت باید توسط مهندس

 صورت گیرد.
ه درج+ 4از  باالتردر دماي محیط  باید یريـعملیات درزگ -4

 پذیرد.گراد انجام سانتی
 تکش و عینکدس از هنگام کار با ماستیک باید در -5

 استفاده شود. مخصوص
سـتشو ن شبا آب فراوااً تماس با چشـم، سریعدر صورت  -6

 هاي پزشکی اعمال گردد.داده شده و بالفاصله فوریت
 

 جدول خواص و مشخصات
  001H/-S®ورزسـیلمولتی  

 رنگ یاهــس  

 نوع قیر پایه قیر اصالح شده با پلیمر

 دانسیته               در لیتر         کیلوگرم 0,03±1

 ینقطه نرم گراددرجه سانتی 83 ~

 نفوذ پذیري متردسی میلی 75 ~

 نفوذ پذیري مخروطی متردسی میلی 65 ~

 پذیريکشش سانتیمتر 57

 پذیري)جهندگی (انعطاف درصد 60

 چسبندگی کششی درصد 800
 ماکزیمم دماي حرارت دادن گراددرجه سانتی 190

 دماي مخلوط در میکسر گراددرجه سانتی 5±170

 اجرائیتجهیزات  دماي مخلوط در گراددرجه سانتی 165-160

 بنديبسته گرمی کیلو 14کارتن 

 

 
 

 شـرح محصول:
بند پر کردن و آب مخصوص ریزگرممري ــتیک پلیــماس

 هاانبساط پل درز نمودن
 

:کاربردها  
ها ساط پلـکردن درز انبپر ٭  
بند حجمییقعانده و ـپرکن ٭  

 
 

 مزایا:
 قابلیت انعطاف بسیار باالپذیري و تبرگش ٭
 هاي بتنیندگی عالی به سطوح و دیوارهچسب ٭
 هاانبساط پل درز افزایش طول عمر ٭
 و ترك خوردن دنــعدم جاري شپایداري در برابر رطوبت و  ٭

 یرات دماي محیطـدر اثر تغی
 
 

را:ـمراحل اج  
 رـی مورد نظرایــدرز انبســاط، انقباض یا اج: ازيـسآماده -1

ک و عاري از ــخش کامالً اجراي ماستیکزمان  در بایستمی
 گرد و غبار باشد.

دهی ـستم حرارتسی  با را بایداین ماستیک  دهی:حرارت -2
گراد سانتیدرجه 170±5هز به همزن تا دماي ـقیم مجتغیرمس

وصیه تگردد، حرارت داد تا مخلوط همگن و قابل ریزش حاصل 
مخصوص  ندهـکنهاي ذوبتگاهـدساز د جهت این کار شومی

، ـستم همزن، سیـحمام روغن، دارهـج ز به دیگ دوکه مجه
 د.گردـتفاده ـاس ،ندـباشمی پمپ تزریق و نازل
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