
                                                                                                                                                                                                                     REV00 

 T/10®زسيل ور 
 

 

 
 

 شرح محصول

منظوره  چند با كاربرد هاي رطوبتي ساختمانيدر زمينه عايق )سهامي عام( از توليدات شركت ورزيران T/10 ®ورزسيل

به  باشد ومي ا پايه آبيب استايرن( -وتادينب -)استايرن SBSبا پليمر  اصالح شده قير امولسيون بر پايهاين محصول باشد. مي

 .گرددميعرضه  (paste)خميري  حالت

  

 

 كاربرد
 ساختمان  هاي بتنيديوارها و ستون ،هانداسيونوفكاري عايق 

 هاآشپزخانهو  هاي بهداشتيسرويسو ديوارهاي بندي كف كاري و آبعايق 

 ها وجود آمده بر سطح آسفالت بام ساختمان و محوطهه هاي بترك و مرمت درزگيري 

 نيهاي ساختمابندي درزها و تركدرزگيري و آب  
 

 

    مزايا
 و ...گچي  ،موزائيك ،سنگ ،چسبندگي عالي به سطوح بتني 

 باالخواص ارتجاعي  پذيري وانعطاف 

 حرارت مجاورت هوا و برابر فرسودگي در دوام عالي در 

 ي باالهاها در دماين ضمن حفظ ويژگيدر دماهاي بسيار پاي خوردگيعدم ترك 

 اييسهولت اجرا و قابليت تنظيم ضخامت اليه نه 

 دارا بودن خاصيتTixotropic  

 هاي نفتيسازگاري با محيط زيست و نداشتن حالل  

 

 اجراروش 
 گراد باشد.درجه سانتي 15درجه حرارت دماي محيط به هنگام اجرا بايد بيش از 

 مواد چربي و روغني باشد.  ،ح بايد تميز و عاري از گرد و غباروسط

  باشد.اعمال مي قابل سطح مورد نظرتوسط ماله بنايي بر روي  /10T ®لسيورز

  باشد.ضخامت اليه نهايي توسط اپراتور قابل تنظيم مي

 .باشد االمكان خشكحتيهنگام اجرا سطح مورد نظر اندازد بنابراين بهتر است طوبت زمان گيرايش ماستيك را به تعويق مير

ماستيك ل يرايش كامگ زمان براييك هفته حداقل  ،كه در مجاورت دائم با آب قرار دارند كاري شدهمناطق عايقبراي استفاده از 

 . مورد نياز است
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 مشخصات فني

 نتيجه واحد مشخصات

 gr/cm3 وزن مخصوص خشك 
 

1 - 1.1 

 c +70° حرارتيمقاومت 

 c < -20° مقاومت در برابر سرما

 N/5cm 13 كششيمقاومت 

طول  ازدياد

(Elongation) 
% 250 

  Shore A سختي
 10 روز( 10درجه  پس از  25)در دماي 

 52 % ميزان مواد جامد

مقاومت در برابر  مواد 

 شيميايي
- 

ي اسيدها و بازها   

  ماليم

 

 

 نگهداري 
 گراد سانتيدرجه  5ظروف در بسته  و در درجه حرارت باالتر از  , در بسته بندي اوليه خود  بايد اين محصول 

 نگهداري شود.                   

       در اين شرايط محصول فوق تا شش ماه قابل نگهداري مي باشد. 

 حتي براي مدت كوتاه بايد جلوگيري نمود.   T10ورزسيل   از يخ زدگي                       

 
 

    


