
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تک جزئی و آماده استفاده  -

 هوا قراردارند.مناسب برای محیط هایی که در معرض  -

  موادبه تمامی چسبندگی  -

 قابل رنگ شدن  -

  UVمقاوم در برابر  -

 مناسب برای هوازدگی و درزها  -

 

 

 میلی لیتری ۶۰۰تیوب  میلیمتر  ۱۰×۱۰متر طول برای درزهای  5/7میلی لیتری     ۶۰۰تیوپ 

 

 

سایر رنگ ها در -سفید/خاکستری : رنگ

  صورت سفارش 

 کیلو گرم/لیتر   3/۱ -2/۱  وزن مخصوص:

  2mm/day @ + 23° C/50%RH  سرعت آماده شدن: 

   C23˚روز در دمای  2۸بعد از  25-2۰   سختی: 

 

 

 + درجه  7۰تا  -3۰خشک :     دما: 

 + درجه  ۴۰مرطوب : تا     

  ٪ ۱۰۰    کشسانی:

 2N/mm 1.5    استحکام کششی:

 میلیمتر  ۱۰      حداقل عرض برای درزبندی پنجره:

 میلیمتر  5 حداقل عرض برای موارد دیگر: 

 میلیمتر  35  حداکتر عرض درزبندی:

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

907چسب پلی اورتان خمیری   

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 بسته بندی

 

   

 چسب درزگیر پلی اورتان

بوده  این محصول تک جزئی و چسب درزگیر اتصاالت است که بسیار انعطاف پذیر و بادوام

 .قابل استفاده استو برای تمام بسترها 

 

 

 بام فلزی    -  بتن های پیش ساخته         -

 دیوارهای نگهدارنده    -   پلپایه های  -

 سنگ و سنگ مرمر    -  آلومینیوم و پالستیک  -

-  

 مشخصات فنی

 

 استانداردها

 
 این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

BS 4254 – 1983 , BS 5889 : 1989 Type A, 

ASTM C- 920-20 , BS 5920 , part 1 : 1990 
 

 تاریخ انقضا:

 درجه سانتی گراد 25ماه در دمای  ۱۰



   

 

 آماده سازی سطح:

مپرسور ا باید با ک. درزهرنگ، حباب و ذرات چسبنده برداشته شود سطح زیر کار می بایست عاری از گرد و خاک، چربی و سایر مواد خارجی باشد.

 هوا تمیز شوند.

 نحوه اجرا: 

ال خشک شود . ید باید کاممی کن کناره های اتصاالت را با نوار محافظ پوشش دهید . پروفیل های پشتیبان را قرار داده . زمانی که پرایمر را اجرا

ل از ی قبشنوارهای پوش .چسب پلی اورتان خمیری را با ابزار مناسب بدون هوا گرفتن اجرا کنید . خمیر درز گیر را به صورت مقعر قراردهید 

تصال را با ای محل ادهید، فقط کناره هبهتر عمل کردن محصول، درزگیری را در دو الیه انجام خشک شدن خمیر باید برداشته شوند . برای 

 . ده شده باشدشک و چسبیمیلیمتر در دو الیه درزگیری کنید. اگر نیاز به اجرای مجدد باشد، ابتدا باید الیه اول کامال خ ۱ضخامت حداکثر 

 رای سطوح پالستیکی و فلزات غیر متخلخل حتما باید از پرایمر جهت بهتر چسبیدن استفاده کنید.  ب

 های:  درزبندیاستفاده برای 

 پنجره ها و درها  -

 درزها  -

 اتصاالت دیوار / کف  -

 سنگ و مرمر  -

 تمیز کردن:

  سریع ابزار خود را با تینر بشویید.قبل از این که ماده بر روی ابزار خشک شود، 

 پرایمر: 

  .ی شود یک الیه به عنوان پرایمر اجرا می شود . پرایمر فقط برای مواردی که سطح بخش مهمی از اتصال می باشد  استفاده م

 پشتیبانی فنی:

 .هنگام اجرا می باشد این شرکت آماده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مصرف کنندگان و پیمانکاران قبل و

 نکات ایمنی و سالمتی:

ید. در استفاده کن محافظ هنگام کار با این محصول، همانند کار با دیگر محصوالت شیمیایی، احتیاط الزم را به عمل آورید. از دستکش و عینک

ن ه باال آوردبوادار  بلعیده شد، خود را اگر به طور تصادفی از این چسب صورت ریختن بر روی پوست یا داخل چشم با آب تمیز شسشتو دهید.

ا طبق ر، مازاد آن ز محصولبعد از استفاده ا نکنید و سریعا به پزشک مراجعه نمایید. قسمتی از مواد را جهت آزمایش همراه خود داشته باشید.

 دستورالعمل آمده بر روی لیبل کامال محکم بسته و نگهداری کنید.

 

 نکته:

شتریانمان ارایه ظور کمک به مو به من ین بروشور آمده یا توسط همکاران ما ارایه می شود، بر اساس تجربه طوالنی و گسترده ما در امر اجرا گرد آمدهکلیه اطالعاتی که در ا

طالع قبلی مان و بدون ازدر هر  ت راشده است. بر اساس سیاست شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و توسعه می باشد، این اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعا

لیتی بابت کاستی یچ گونه مسیوداریم، هنبه روز رسانی نماییم. ما کیفیت محصوالتمان را تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ گونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجرا 

 ریم.ها یا مشکالتی که به دلیل اجرای اشتباه ممکن است به وجود آید، ندا
 

 

 دستور العمل استفاده

 


