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:هاتوصـیه  
 

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
 خر فصل بهـار گیري اواترین زمان براي اجـراي درزمناسب -4

 باشد. و فصل تابسـتان می
ینک دستکش و ع هنگام کار با ماستیک باید از در -5

 ود.مخصوص استفاده ش
سـتشو با آب فراوان ش ، سریعاًت تماس با چشـمدر صور -6

 هاي پزشکی اعمال گردد.داده شده و بالفاصله فوریت
 
 

 
 جدول خواص و مشخصات

  30H/-S®ورزسـیل
 رنگ ســیاه  

 نوع قیر پایه قیر اصالح شده با پلیمر

 دانسیته                کیلوگرم در لیتر        1/1 ~2/1

 نقطه نرمی گراددرجه سانتی + 90 ~

 نفوذ پذیري متردسی میلی 45 ~

 نفوذ پذیري مخروطی متردسی میلی 35 ~

 ماکزیمم دماي حرارت دادن گراددرجه سانتی 190

 دماي مخلوط در میکسر گراددرجه سانتی 5±170

 گراددرجه سانتی 165-160
دماي مخلوط درتجهیزات 

 اجرائی

 بسته بندي گرمی کیلو 16کارتن 

 
 

 شـرح محصول:
یــمري گرم ریز جهت پر کردن و آب بند نمودن ماســتیک پل
مناطق داراي مناسب براي  ،هاي روکش آسفالتدرزها و ترك

  زمستان خیلی سرد.
 

 کاربردها:
ــده در سـطح هاي ایجاد شپر کردن و آب بند نمودن ترك

در  محل تردد هواپیـــما ها و، جادههاروکش آسفالت خیابان
 هافرودگاه

 
 

 مزایا:
 افزایش طول عمر روکش آسفالت ٭
گیري از تخریب از نفوذ آب به جسـم راه و پیــش جلوگیري ٭

 هاي زیرســازيالیه
ن پایداري در برابر رطوبت و عدم جاري شــدن و ترك خورد ٭

 در اثر تغیـیرات دماي هواي محیط
 هاي آسفالتدیواره چسبندگی عالی به سطوح و ٭
 پذیري و قابلیت انعطاف بسیار باالبرگشت ٭

 
 

 مراحل اجـرا:
ش آسفالتی باید مطابق روک هاي سطح: تركسـازيآماده -1

با  وSHRP H-106 هاي پیـشــنهاد شده در یکی از روش
م ــادســتگاه مخصوص تراشــیده و  تمیز گردند. در  زمان انج

رد و گخشــک و عاري از  باید کامالًها ، داخل تركدرزگیري
 غبار باشد.

 دهی غیرـــستم حرارتا باید با سیدهی: ماسـتیک رحرارت -2
گراد درجه سانتی 170± 5مستقیم مجـهز به همزن تا دماي 

 حرارت داد تا مخلوط همگن و قابل ریزش حاصل گردد، توصیه
وص کنـنده  مخصهاي ذوبجهت این کار از دسـتگاه گرددمی

 که مجهز به دیگ دو جـداره، حمام روغن، سیــــستم همزن،
 باشـند، اســتفاده شود.و نازل می پمپ تزریق 
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