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ول:ــرح محصــش  

بندي ري و آبـدرزگیجهت ریز مري گرمــتیک پلیـــماس
 .هاي بتنی، مخازن و تونلهاقائم کانالدرزهاي 

:هاکاربرد  

انواع درزهاي انبساط، انقباض و پرکردن و آب بنــد کردن 
 بتونی هايسازه قائماجرایی سطوح 

 اي به وجود آمده بر روي ســطوح بتـنیــهترمیم ترك
 هاها و کانال، تونلمخازن

 مزایا: 

  قائمعدم جاري شدن در سطوح 
 اي بتنی ـهندگی عالی به سطوح و دیوارهبـچس 

 

:مراحل اجرا  

 ا باید کامالًـدرزه قبل از شروع عملیات: آماده سازي -1
خشک، تمیز و عاري 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  1ساط ـدرزهاي انب

 باشد. 5/2به  1اجرایی 

تیک را باید با سیـستم ـماس :دهی و اجراحرارت -2
تا و ترمومتر ـقیم مجهز به همزن ــمستدهی غیر حرارت
گراد حرارت داد تا مخلوط درجه سانتی 170± 5دماي 

د شویه میــ، توصـل گرددــحاصهمگن و قابل ریزش 
نده  مخصوص که ـکنهاي ذوبجهت این کار از دســتگاه

حمام روغن و سیــستم همزن ، دارهـــمجهـز به دیگ دوج
 باشـند اسـتفاده شود.می

 پایداري در برابر رطوبت و تغییرات دماي محیط 
 پذیري و قابلیت انعطاف باالبرگشت 
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 جدول خواص و مشخصات
  60H/-S®ورزسـیل

 رنگ سیاه  

 نوع قیر پایه الح شده با پلیمرـقیر اص

 یتهـدانس             کیلوگرم در لیتر            18/1

 نقطه نرمی گراد+  درجه سانتی98 ~

 پذیرينفوذ متردسی میلی 27 ~

 پذیري مخروطینفوذ متردسی میلی 16 ~

 ماکزیمم دماي حرارت دادن گراددرجه سانتی 180

 دماي مخلوط در میکسر گراددرجه سانتی 170±5

 دماي مخلوط در تجهیزات اجرائی گراددرجه سانتی 165-160

 بنديتهـبس  کیلوگرمی 16کارتن 

 
 

 

 

ها:هتوصی  

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

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

 بهارزگیري اواخر فصل ي 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.

حیح آوري صناسب جهت عملتجهیزات ماستفاده از  -6
 پرت و ري ازــــگیماستیک و نفرات مجرب جهت جلو

 خرابی ماستیک الزامی است.
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