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 شرح محصول
 مي باشدبر پايه رزين آكريلیک و پايه آبي  )سهامي عام( از تولیدات شركت ورزيران 20T ®زسيلوربندی ماستیک درزگیری و آب

 كاربرد
 بندی و بندكشي كاشي، سرامیک و موزايیکآب 

 درزگیری انواع سطوح بتني، گچي، چوبي 

 ها و درزهای ساختمانيپر كردن ترک 

 آمیزی ديوارهاير كار  قبل از رنگاصالح عیوب سطح ز 
 

 

    مزايا
 پايه آب 

 سازگار با اكثر مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز 

 دارای چسبندگي عالي به سطوح گچي، بتني، چوبي، آجری، سنگ، كاشي و سرامیک 

 پذيری عاليانعطاف 

 مقاومت در برابر ترک خوردگي و نفوذ رطوبت 

  های نفتي ن حاللسازگاری با محیط زيست و نداشت 

 

 سازی سطحآماده

اجرای  باشد. قبل از سست مواد و زدگي زنگ روغن، خاک، و گرد از عاری خشک، تمیز، بايد سطح زير كار 

 غیر یبسترها .دباش سالمبايد ای ماستیک درزگیر توجه داشته باشید كه سطح مورد نظر به لحاظ ساختاری و سازه

ورقه  هب منجر است ممکن سطح ضعیف سازی آماده. شوند زدايي چربي حالل يک با بايد فلزات مانند متخلخل

 بايد مترمیلي 5 از با عمق بیش ها و حفرات و عیوبشکاف. از سطح شود و جدايش ماستیک درزگیر شدن ورقه

 ز سطح رااهايي قسمت 02T ®زسيلوراگر قبل از اجرای  .شود )پر كن( پر پشتیبان مواد با استفاده از قبل

شک و تمیز خک دستمال گرد و غبار حاصله را حتماً با فشار باد يا با استفاده از ي، ايدزني نمودهسنباده يا سنگ

 پاک كنید. 

 

 اجراروش 
به تفنگي  گرمي ارائه شده است و جهت استفاده از آن نیاز 500بندی كاتريجي در بسته 02T ®زسيلورمحصول 

 مراقب باشید داريد.ريج در تفنگي خروجي كارتريج را با كاتر يا چاقوی تیز برمخصوص داريد. پس از قرار دادن كارت

ازل را با روجي نخبه اندازه كافي از قسمت پیچي شکل خروجي را برای اتصال سر نازل روی كارتريج باقي بگذاريد. 

ز انجام هر اا پیش سازی شده مطابق آن چه كه گفته شد ردرجه برش دهید. سطح زير كار آماده 60يا  45زاويه 

 ربه اين منظو مايید،. وسیله اعمال را با توجه به سطح و زاويه موضع درزگیری انتخاب نبازرسي نمايید كاری مجدداً

به  واد درزگیر ا با مورتوانید از كاردک، ماله، اسپاتول يا هر وسیله مناسب ديگری استفاده نمايید. سطح زير كار مي

، هاخت شکافيکنوا ورت يکنواخت آغشته نمايید و سپس توسط ابزار اعمال، با فشار آرام واندازه مورد نیاز و به ص

 تیک درزگیرتا ماس ها و اتصاالت مد نظر را پر كنید. با اتمام درزگیری به مدت يک الي دو ساعت اجازه دهیدحفره

 خشک شود. 
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 ماستيکخشک شدن 

 
 

 ی سطح پس از درزگيریآميزرنگ خشک شدن كامل خشک شدن سطحی

 ساعت 2حداقل  ساعت 8 ساعت 2الی  1

 توضيحات:

باشد. تغيير ضخامت، یمو تهويه مناسب  %50و رطوبت نسبی   C23°های اعالم شده بر اساس رعايت در دمای زمان -1

 های مذكور گردد.تغيير دما و رطوبت محيط و تهويه نامناسب ممکن است باعث تغيير در زمان

 يش از اعمال رنگ روی سطح درزگيری شده، مطمئن شويد كه سطح عاری از هر گونه آلودگی باشد.پ -2

نيد تواباشد، نا همواری ايجاد شده را میچه كه مد نظرتان میورتی كه ضخامت سطح نهايی كمی بيشتر از آندر ص -3

 و يا بيشتر( پرداخت و تميزكاری نماييد.  1500توسط سنباده نرم )

مان و دمای هوای محيط در ز %80بايد كمتر از  بندیدرزگيری و آبوجه داشته باشيد رطوبت نسبی محيط ت

باالتر از  C5°داقل و ح C 40- 5°باشد. همچنين دمای سطح زير كار بايد  C40°و حداكثر  C5°اجرا حداقل 

 نقطه شبنم باشد.
 

 

 

 

 

 

 
 مشخصات فنی

 نتيجه مشخصات

 وزخمیر ويسک حالت فيزيکی

 آكريلیک نوع رزين

 سفید فام

 آب حالل و شوينده

 3gr/cm 0.05±  1.45 دانسيته

 )وزني( %2 ± 75 درصد مواد جامد
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 نگهداری 

 نکات ايمني و بهداشتي را رعايت فرمايید. 02T ®زسيلورنگام حمل و نقل، انبارش و استفاده از هدر -1

ای هورشید به گونخ، خنک و با تهويه مناسب و به دور از تابش مستقیم نور را در محیط خشک  02T®زسيلور -2

س از تولید ماه پ 12نگهداری نمايید كه منجر به يخ زدگي و يا گرماديدگي ماستیک نشود. بهترين زمان مصرف 

 باشد.ماستیک مي

مناسب  ماسکو  ا نیتريلالتکس ي دستکشدر صورت اعمال ماستیک با دست و به روش انگشتي، از الزم است  -3

 .استفاده نمايید

ز سالمت اكار برای جلوگیری از خشک شدن و ايجاد ضايعات ماستیک، درب نازل را كیپ نمايید و  پس از اتمام -4

ته شده در بارش گفها را در مکاني مطابق شرايط انفیزيکي كارتريج حاوی ماستیک اطمینان حاصل نمايید و كارتريج

 رمايید.نگهداری ف 1بند 

 .د خشک نمايیو كامالًداده  شوستش آب و صابون يا آب تمیزپس از هر بار استفاده از ابزار كارتان سريعاً آن را با  -5

 آمیزی خودداری نمايید.ز استنشاق ماستیک در زمان اجرا و قبل از رنگا -6

 و دهید.دقیقه كامالً شستش 15قل ر صورت تماس ماستیک با چشم، به سرعت با آب فراوان و به مدت زمان حداد -7

 ر صورت بلعیدن ماستیک، فوراً به پزشک مراجعه فرمايید.د -8

یز شستشو تیک با پوست و اعضای بدن بپرهیزيد. در صورت تماس با اعضای بدن بالفاصله با آب تماز تماس ماس -9

 دهید. 

ه ايید. همچنین از قرار دادن يا استفادل نگهداری نمرا دور از دسترس اطفا 02T ®زسيلورماستیک درزگیر  -10

 از آن در مجاورت مواد خوراكي اجتناب نمايید.

 


