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 )(سهامی عامشرکت ورزیران

  محصوالت عمرانیواحد  
 

 

ماستیک  و روش اجراي مشخصات فنی   

  S-H/20 ®ورزسـیل  

 

 ریز پلیمريماستیک گرم

 آب هاي انتقالکانالمخازن ومخصوص درزهاي انبساط، انقباض و اجرایی 
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استیک هاي انتقال آب با م، انقباض و اجرایی مخازن و کانالمزایاي پر کردن درزهاي انبساط

 عبارتند از: 20H/-S ®ورزسـیلریز پلیمري گرم

 کاهش هدر رفت آب -

 افزایش طول عمر کانال -

 هاي الیروبی کاهش هزینه -
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 برگه مشخصات فنی محصول                                            

S-H/20®ورزسـیل 

 

  :ولــرح محصــش

بندي ري و آبـدرزگیجهت ریز مري گرمــتیک پلیـــماس
تفاده بر ـو اجرایی بتن، قابل اسانقباض  ،درزهاي انبساط

 یبدار.ـروي سطوح افقی و ش

:هاکاربرد  

کردن درزهــاي مخازن آب و  پرکردن و آب بنــد -
 هاي انتقال آبکانال

 ــطوح بتـنیساي به وجود آمده بر روي ــهترمیم ترك -
 مخازن آب

:مزایا  

 عدم جاري شدن در سطوح شــیبدار 

 اي بتنی و ـهسطوح و دیواره ندگی عالی بهبـچس
 فالتیـآس

 پذیري و قابلیت انعطاف باالتـبرگش 

 

 مراحل اجرا:

 :سازيآماده -1

 اريعخشک، تمیز و  ا باید کامالًـقبل از شروع عملیات درزه
 از هرگونه مواد خارجی و سست باشـند. 

عمق نســبت عرض به  متر ومیلی 10عمق درز حداقل باید 
و نسبت عرض به عمق درزهاي  5/1به  1 ساطـدرزهاي انب

 باشد. 5/2به  1اجرایی 

 :دهی و اجراحرارت -2

ـقیم ــدهی غیر مستتیک را باید با سیـستم حرارتـماس
درجه  170± 5تا دماي و ترمومتر مجهز به همزن 

گراد حرارت داد تا مخلوط همگن و قابل ریزش سانتی
د جهت این کار از شویه میــ، توصـل گرددــحاص

نده  مخصوص که مجهـز به دیگ ـکنهاي ذوبدســتگاه
باشـند حمام روغن و سیــستم همزن می، دارهـــدوج

 اسـتفاده شود.

 پایداري در برابر رطوبت و تغییرات دماي محیط 
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 برگه مشخصات فنی محصول                               

S-H/20®ورزسـیل 

 

 جدول خواص و مشخصات
  20H/-S®ورزسـیل

 رنگ سیاه  

 نوع قیر پایه الح شده با پلیمرـقیر اص

 یتهـدانس             کیلوگرم در لیتر            18/1

 نقطه نرمی گراد+  درجه سانتی95 ~

 پذیرينفوذ متردسی میلی 30 ~

 پذیري مخروطینفوذ متردسی میلی 20 ~

 ماکزیمم دماي حرارت دادن گراددرجه سانتی 190

 دماي مخلوط در میکسر گراددرجه سانتی 5±170

  گرادسانتی درجه 165-160
دماي مخلوط در تجهیزات 

 اجرائی

 بنديتهـبس کیلوگرمی  16کارتن 

 
 

ها:توصـیه  

انتخاب ماسـتیک مناسب براي کاربردهاي مختلف و  -1
متفاوت باید توسط  و آب و هوایی لیمیـرایط اقـبراي ش
 ین مشــاور مجرب صورت گیرد.ـمهندسـ

+ 4از اي محیط باالتر ملیات درزگـیري باید در دمع -2
 گراد انجام پذیرد.درجه سانتی

 زگیري اواخر فصل بهاري اجـراي درترین زمان برامناسب -3
 باشد. و فصل تابستان می

کش و عینک تــدس تیک باید ازــهنگام کار با ماس در -4
 تفاده شود.ـمخصوص اس

با آب فراوان  ریعاًــم، سـماس با چشتدر صورت  -5
کی ـــهاي پزشله فوریتـده و بالفاصـشسـتشو داده ش

 اعمال گردد.

 

 

 

 

 

http://www.varziran.com/


 
 
 

 
 )021( 88780963فکس:                    )           021( 88773124تلفن:                                        

 4آدرس دفتر مرکزي: تهران، بلوار نلسون ماندال، کوچه عمدي، پالك 
 آبادآدرس کارخانه: قزوین، جاده نجف       

www.varziran.com          

 

نها با آرایی اج انبساط، انقباض و هاي احداث کانال انتقال آب که پرکردن درزهايفهرست تعدادي از پروژه

 :شرکت ورزیران انجام شده است 20H/-S ®ورزسـیلماستیک 

 سال اجرا مشاور پیمانکار نام پروژه

 83 مهاب قدس - کانال انتقال آب شهداي قصرشیرین کرمانشاه

 87تا  85 مهاب قدس جهاد نصر سمنان کانال انتقال آب دشت عباس خوزستان

 87 مهاب قدس جهاد نصر لرستان کانال انتقال آب دشت عباس خوزستان

 88 مهاب قدس پایاب کوثر انتقال آب دشت عباس ایالمکانال 

 88 مهاب قدس پرهون دژ غرب کانال انتقال آب دشت عباس ایالم

 88 مهاب قدس دلگشا بتن کانال انتقال آب دشت عباس ایالم

 88 مهاب قدس خرم کاران مهران کانال انتقال آب دشت عباس ایالم

 88 مهاب قدس نصر کرمانجهاد  کانال انتقال آب کهنوج به جیرفت

 88 مهاب قدس جهاد نصر سمنان کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار

 90و 89 یکم پانیر کانال انتقال آب دشت شبانکاره

 90و 89  مهاب قدس عمران فجر صادق کانال انتقال آب دشت عباس ایالم و خوزستان

 89 مهاب قدس آرشین کوه کانال انتقال آب سوسنگرد

 89 مهاب قدس مؤسسه ولی عصر کانال انتقال آب موسیان

 90 مهاب قدس شرکت پارس گرما دشت آزادگانکانال انتقال آب 

 90 مهاب قدس شرکت صالح ساز دشت آزادگانکانال انتقال آب 

 90 مهاب قدس شرکت مشیران شبکه آبیاري و زهکشی البرز

 90 قدسمهاب  شرکت چوالب شبکه آبیاري و زهکشی البرز

 90 مهاب قدس هاي پورنام و راست کار پیشرکت گلستانشبکه آبیاري و زهکشی سد 

 90 آب پوي یمابشرکت پ کانال انتقال آب سد بار
 

 

 

http://www.varziran.com/


 
 
 

 
 )021( 88780963فکس:                    )           021( 88773124تلفن:                                        

 4آدرس دفتر مرکزي: تهران، بلوار نلسون ماندال، کوچه عمدي، پالك 
 آبادآدرس کارخانه: قزوین، جاده نجف       

www.varziran.com          

 دشت عباس خوزستانکانال انتقال آب                          

                  

 

                                                                                                                                                         

       

                                   

                          کرمانشاه رینکانال انتقال آب شهداي قصرشی

         

                         

                       

                     

                     
               

 شبانکاره بوشهر کانال انتقال آب شبکه آبیاري و زهکشی دشت
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 راهنماي اجراي ماستیک گرم ریز پلیمري

 20H/-S®ورزسـیل 

شرایط داراي  شوند بایدپر می تیکـکه با ماس هااط، انقباض و اجرایی کانالـدرزهاي انبس الف) خصوصیات و ویژگی درزها:
 ند:ـزیر باش

 رسوبات باشند.هرگونه عاري از  و خشک، تمیزبه صورت کامل درزها باید  )1

ز اوسایلی  بایست بابتن درز میداشته باشد، قشر سست سست در کف یا دیواره درز وجود  در صورتی که بتنِ )2
صل مینان حاتیک اطقبیل برس سیمی برداشته شود تا از ایجاد یک بستر محکم و مناسب براي قرارگیري ماس

 گردد.

که درزها داراي  تیباشند، در صور 5/1الزم است درزها داراي مقطع مستطیلی مناسب با نسبت عمق به عرض  )3
وق جهت رایط ف، مقطع مناسب مطابق شیدات خاص مانند تراش درزت با تمهمقطع مناسب نباشند الزم اس

 عملکرد کامل ماستیک ایجاد گردد.

ا فرچه به پرسور) یاد (کمآن درز توسط دمنده ب ،همچنین بهتر است چند دقیقه قبل از اجراي ماستیک در هر درز )4
 گردد.هاي سست بتن تخلیه ده و از هرگونه گرد و خاك و دانهتمیز ش ورت کامالًص

دهی ارتنحوه حر ®S-H/20ورزسـیلبا توجه به حساسیت دمایی پلیمرهاي موجود در ماستیک  :آوري ماستیکعملب) 
آوري ملع، جهت رده قرار گیبا دقت کامل مورد توج بایدحائز اهمیت بوده و  سازي این ماستیک جهت اجرا، بسیارو آماده

 مل رعایت گردد:مناسب ماستیک الزم است موارد زیر به صورت کا

ت بهتر اس اده شود ودحرارت  و ترمومتردهی غیر مســتقیم مجهز به همزن یستم حرارتـسـید با بااین محصول  )1
، مام روغنح ،دوجداره کننده مخصوص که مجهز به دیگهاي ذوبتگاهــسازي ماستیک از دسجهت آماده

 تفاده شود.ــاسباشند تیک میـسیستم همزن و سیستم کنترل درجه حرارت ماس

گراد باعث درجه سانتی 180که دماي بیشـــتر از  است این ،دهی ماســتیکحائز اهمیت در رابطه با حرارت نکته )2
م ماستیک براي مدت طوالنی دهی مداو، از طرف دیگر حرارتشودیک و از بین رفتن خواص آن میسوختن ماست

تیک باید به صورت ـهمزدن و کنترل دماي ماسباید تیک گردد، لذا ـبب از بین رفتن خواص ماستواند سنیز می
که دماي حداقل دو عدد ترمومتر مناسب به نحوي روي دیگ تعبیه شده باشـند و بهتر است که  مداوم انجام گیرد

 آوري قابل مشـاهده و کنترل باشد.ماسـتیک در طول زمان عمل
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ایش سرعت اجراي ظار، افزد انتاستفاده از اکیپ اجرایی مجرب، جداي از دستیابی به نتیجه مور :ج) تخلیه ماستیک در درزها
ک یاستمه تخلیه ص نحوپروژه و همچنین کاهش مقدار قابل توجه پرت ماستیک را در پی خواهد داشت، نکات زیر در خصو

 در درزها و کنترل صحت اجراي ماستیک قابل اشاره هستند: 

استفاده  جرایی باوامل اعسازي ماستیک جهت اجرا، الزم است ز تمیز و خشک بودن درزها و آمادهینان اپس از حصول اطم
 :نددام نماییر اقز مطابق روشاز تجهیزات ایمنی از قبیل دستکش و عینک مخصوص نسبت به ریختن ماستیک در درزها 

 

درون  شته و در زمان تخلیهگراد حرارت داسانتی درجه 170تا  160دیگ مابین ماستیک در حین تخلیه از بهتر است ) 1
وصیه دد لذا ته و جاري نگرگرفتگراد حرارت داشته باشد تا به صورت خمیري در درزها جا درجه سانتی 150درزها حدود 

 150ه حدود بفته و یا شود ماستیک پس از تخلیه شدن از دیگ چند دقیقه داخل ظرف بماند تا حرارت آن کاهشمی
 گراد برسد.انتیدرجه س

ه صورت متمرکز از آن ماستیک بشکل بوده و  Vآن تخلیه ظرفی براي تخلیه ماستیک در درزها مناسب است که لبه ) 2
  قابل ریزش باشد.

االي بک از پائین به در صورت تخلیه آرام ماستیخمیري دارد و حالت گراد ماستیک درجه سانتی 150در دماي ) 3
، پرت رعت اجراسفزایش بار اجرا ماستیک به صورت کامل در درز جا گرفته و همزمان با ا درزهاي شـیبدار، با یک

 ماستیک نیز بسیار کم خواهد بود.

رجه د 170ود حرارت حد باترین روش جهت اجراي ماستیک در درزها به این صورت است که ماستیک بـمناس )4
ئین به ز طرف پااي شیبدار اــدوجداره تخلیه شده و در درزهبا ظرف مناسب از دیگ و داراي حالت خمیري، گراد سانتی

شود می ست و سببهمیت ااک بسیار حائز تیـ، بدیهی است اجراي آرام ماسرز به آرامی و با دقت تخلیه گرددباالي د
 یبدار به خوبی داخل درزها جا گرفته و جاري نشود.ـماستیک در درزهاي ش
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