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  F/PAL®ورزپالست                                    

 )Bronze(  

 )021( 88780963 :فکس                             )021( 88773124تلفن:                                             
 4 آدرس دفتر مرکزي: تهران، بلوار نلسون ماندال، کوچه عمدي، پالك

 آبادقزوین، جاده نجفآدرس کارخانه: 
www.varziran.com 

 
 شرح محصول

نظوره مهاي رطوبتی ساختمانی چند در زمینه عایق (سهامی عام) از تولیدات شرکت ورزیران F/PAL®نزرب ورزپالست
 د.رویهاي این محصول به شمار مویژگی از Hنوع  و معتدل گرم هوایی حفظ خواص فیزیکی در شرایط آب و باشد.می

 تیشو و الیه  دوه به همرا (اتکتیک پلی پروپیلن) APP پلیمربا  اصالح شده قیراز تري ممیلی 5/3ء این محصول شامل یک غشا
  .باشدمی پلی استر

 
 کاربرد

زرب ورزپالست سطح نهایی کار باشد و الیه رویی با پوشش فویل  ،شود که عایقهایی استفاده میپشت بامدر  F/PAL®ن
   دار پوشانده شده است. آلومینیوم طرح

 
 

 مزایا
 باشند.می گرممعتدل و تابستان  مناطقی که داراي شرایط اقلیمی تطبیق با •
 عالیمقاومت مکانیکی  •
 حرارت و مجاورت هوا برابر فرسودگی در دوام عالی در •
 پایداري حرارتی باال •
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 کلی محصولمشخصات 
 

 
 

 اجرا
  هاي اجراروش

زرب ورزپالستاجراي  لف به پذیرد که جزئیات اجرا در شرایط مختبه وسیله مشعل گازي صورت می F/PAL®ن
اب انتخاحل ضمن در کلیه مر ارائه شده است. در شرکت ورزیرانهاي بام تفصیل در دفترچه راهنماي نصب عایق

جرایی، اخدمات  هاي عایق شده، متخصصین ورزیده شرکت ورزیران آماده ارائه هرگونهنگهداري محل محصول، اجرا و
 د.نباشمشاوره می نظارتی و

 
  سازي سطحآماده

د. باشرقرار بخوبی هاي زیرین به الیهکاري باید صاف بوده و پیوستگی الیه رویی با بدنه یا نظر جهت عایقسطح مورد
شد. غبار با وگرد  هرگونه باید سطح کار تمیز، خشک و عاري از اًنی و آغاز عملیات عایقکاري لزومزقبل از پرایمر

 کاري خواهد شد.زنی، سطح کار به صورت آماده جهت عایقبا عملیات پرایمر نهایتاً
 

  پرایمرزنی
 گردد.کاربرد استفاده میمطابق با دستورالعمل  2AW® ورزفلوئیدزنی از براي پرایمر

 .باشدساعت می 24لی ا 12توجه: زمان خشک شدن پرایمر بین 
ی و ب با صافمتناس پذیر است. میزان مصرف پرایمراسپري و سایر وسایل مناسب انجام زنی با قلم مو،عملیات پرایمر

 باشد.لیتر به ازاء هر مترمربع می 3/0الی  2/0بین  جنس سطح حدوداً
 

    
     
 
 

 سیاه رنگ

 (اتکتیک پلی پروپیلن)  APP با پلیمر قیر اصالح شده نوع قیر

 دو الیه تیشو و پلی استر نوع الیی

 متر  10 طول رول

 متر 1 عرض رول

 مترسانتی 100×120×11به ابعاد صورت عمودي بر روي پالت چوبی ه رول شیرینک شده ب 20 بنديبسته

  هاي خشک و سرپوشیدهمکانطور عمودي، در ه ب نگهداريشرایط 
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 مشخصات فنی           

 واحد مشخصات 
 نتیجه قابل

 قبول
 نتیجه روش آزمون

 EN 1849-1 5/3 5/3 مترمیلی (حداقل) ضخامت

 EN 1849-1 8/3 7/3 مترمربع/مکیلوگر (حداقل) وزن

 INSO 20187-1 1 1 ±01/0 متر عرض

 INSO 20187-1 10 10 ±1/0 متر طول

 INSO 20187-1 11 20 مترمیلی مستقیم بودن

 مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم نیرو
 (حداقل)

 طولی
 عرضی

کیلوگرم/ 
 مترسانتی5

40 
30 

INSO 20182-1 
 

 
 
 

45 
35 

 درصد افزایش طول نسبی
                                           ولیط                                                

 رضیع                                                 
 درصد

25 
25 INSO 20182-1 

30 
30 

  پارگی (حداقل) در برابر مقاومت
 طولی
 عرضی

 کیلوگرم نیرو
12 
10 INSO 20180-1 

 
15 
12 

 INSO 20184 0 0 گراددرجه سانتی پذیري در سرما (حداکثر)انعطاف

 INSO 20181 120 100 گراد درجه سانتی (حداقل) میزان پایداري حرارتی

 پایداري ابعاد در برابر حرارت 
                                           ولیط                                            

 عرضی
 درصد

2/0 ±  
2/0 ± INSO 20791-1 

16/0 ±  
12/0 ± 

فرسودگی مصنوعی به روش قرارگیري 
بلند مدت در معرض درجه حرارت باال 

 (هشت هفته) (حداکثر)
 افت در دماي انعطاف پذیري

 افت در مقاومت کششی                   

 
 
 
 

 گراددرجه سانتی
 

 درصد

 
 
 
 
10 
 
10 

INSO 22075 

 
 
 
5 
 
8 

 kpa 10 INSO 20790 نفوذناپذیري در برابر آب (حداقل)
 
12 
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