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:هایهتوصـ  
 

وع عملیات باید از خشـک و تمیز بودن داخل قبل از شـر  -1
 درزها، اطمینان کافی حاصل شود.

ـتیک مناسب براي کاربردهاي مختلف و براي انتخاب ماس  -2
مهندسـین مشــاور مجرب شرایط اقلیمی متفاوت باید توسط 

 صورت گیرد.
 +  درجه4ي محیط باالتر از ملیات درزگـیري باید در دماع -3

 گراد انجام پذیرد.سانتی
ینک دستکش و ع هنگام کار با ماستیک باید از در -4

 مخصوص استفاده شود.
سـتشو ر صورت تماس با چشـم، سریعاً با آب فراوان شد -5

 هاي پزشکی اعمال گردد.داده شده و بالفاصله فوریت
 
 

 
 جدول خواص و مشخصات

  18H/-S®ورزسـیل
 رنگ یاهــس  

 نوع قیر پایه قیر اصالح شده با پلیمر

 دانسیته               کیلوگرم در لیتر        1/1 ~2/1

 نقطه نرمی گراد+  درجه سانتی90 ~

 نفوذ پذیري متردسی میلی 38 ~

 پذیري مخروطینفوذ  متردسی میلی 27 ~

 ماکزیمم دماي حرارت دادن گراددرجه سانتی 180

 دماي مخلوط در میکسر گراددرجه سانتی 5±170

 گراددرجه سانتی 165-160
تجهیزات دماي مخلوط در

 اجرائی

 بنديبسته گرمی کیلو 16کارتن 

 
 
 

 
 

 

 شـرح محصول:
بنــد ب اســــتیک پلیــــمري گــرم ریــز جهــت پــر کــردن و آم

هـاي انتقـال   تونـل  هـاي افقـی مخـازن و   تـرك  درزها و نمودن
 آب

ها:کاربرد  
هاي افقی مخازن و تونل انواع درزدن نمود بنآب  و پر کردن -

انبساط، انقباض و اجرایی انتقال آب شامل درزهاي  
بند حجمیپرکننده و عایق -  

 
 

:مزایا  
 افزایش طول عمر سازه ٭
نشت آب به جلوگیري از هدر رفتن آب و پیشگیري از  ٭

 مجاورهاي سازه
 و ترك خوردن دنــعدم جاري شپایداري در برابر رطوبت و  ٭

 یرات دماي هواي محیطـدر اثر تغی
 یبتن هايندگی عالی به سطوح و دیوارهبچس ٭
 باال بسیار پذیري و قابلیت انعطافبرگشت ٭

 
 

را:ـمراحل اج  
ظـر اجــرایی مورد ناض یا سـازي: درز انبســاط، انقبآماده -1

 خشــک و عاري از ایست در زمان اجراي ماستیک کامالًبمی
 گرد و غبار باشد.

دهی ارت دهی: این ماستیک را باید با  سیـستم حرارتحر -2
گراد درجه سانتی170±5غیرمستقیم مجـهز به همزن تا دماي 

 ل ریزش حاصل گردد، توصیهحرارت داد تا مخلوط همگن و قاب
اي داراي تجربه و مجهز به هاکیپ شود جهت این کار ازمی

م روغن با کننده ویژه (دیگ دو جداره، حماهاي ذوبدستگاه
  سیستم همزن) استفاده گردد.
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