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 موارد استفاده : 

 فوالد وبه فلز  اتصال بتن -

 دریاآب ی و و پوسته شدن بتن به علت مجاورت با مواد اسیدکننده ترک  ترمیم -

 لوله ها و اتصاالت قبل از عایق کردن یردرز گی -

 ، دودکش، ناودان  نورگیرهااتصاالت دیوار به کف، سطوح منحنی،  -

  بتنی پیش ساخته، ی، پالستیکی، فلزیالستیک درزگیر قطعات -

 مصالح ساختمانی  اکثرپرکننده درزها با قابلیت چسبندگی به  -

 چوبو سیمان، فلزات بتن یا، PVC ممبران ها، ایزوگاممصالح ساختمانی:  سازگاری با -

 فضاهای های داخلی و خارجی قابل استفاده در  -

 

 

 قوی شیمیایی موادمقاومت بسیار باال در مقابل  -

 در برابر خورگی و سائیدگی مقاومت بسیار باال  -

 کشسانی  و انعطاف پذیری باال  -

 ، فلز، سنگ، پالستیک و شیشه فوالدچسبندگی به  -

 

 

   کیلوگرم برای هر متر مربع 5/3 تا 5/1

 تاریخ انقضا:

 و دور از نور مستقیمدر محیط خشک و خنک در بسته بندی محکم و 

  نگهداری کنید.C۳۵˚زیر  خورشید

 .ماه می باشد ۱۲زمان انقضای محصول 

 

 

 

BS 6319 , ASTM D 412 , DIN EN 1928                

ASTM D 2240 & 903 

BS 5080 

ASTM C 881 

 

 PU 426عایق 

 موارد استفاده

 

 

 

 

یک محصول مایع تک جزئی و انعطاف پذیر بوده و بعنوان درزگیر برای اتصاالت استفاده 

می شود. بدلیل انعطاف پذیری باال، برای درزگیری اتصاالت، ترمیم ترک ها و آب بند کردن 

که به صورت سرد اجرا می شود، الیافی به کار برده شده که  مناسب است. در این عایق

دوام و کارایی آن را افزایش داده است. از آن جایی که خاصیت اموالسیونی دارد، قبل از 

 استفاده حتما آن را هم بزنید.

 مزایا

 
  دوام باال -

 کاربرد آسان و بدون پرتی  -

   UVمقاومت عالی در برابر  -

 

 میزان مصرف

 

 بسته بندی

 
 لیتر( 4گالن )

 استانداردها

 



 

 

 آماده سازی سطح 

 د.ربی باشچعاری از کثیفی، روغن یا  ،سطح باید تمیز . قبل از اجرا،ضروریست بیشترآماده سازی سطح جهت نتیجه گرفتن بهتر و دوام 

 . ناهمواری های سطح را نیز صاف کنیدزمان الزم است.  بتنروز جهت خشک شدن  ۲۸حداقل 

 مخلوط کردن :

  سفت هدقیق ۶۰ت ظرف مد  ،ناستفاده نکنید. این محصول پس از باز شد برقی هم زنبهم بزنید. از که چوب  به آرامی تتفاده با یک را قبل از اس عایق

  اجرا استفاده کنید تا سطح کامال پوشش داده شود.ای ک برتیا غل وقلم از. می شود

 آب بند کردن لوله ها:

 نیاز دارد.  گیرشساعت زمان برای  ۸تا  ۶حداقل  .میلیمتر زده شود ۱۰مواد به اطراف لوله به ضخامت 

 

-  

  ٪ ۱۰۰         محتوای مواد جامد -

  >٪۶۰۰                    کشتسانی در برابر پارگی -

  N/mm2 2>           ی کشش مقاومت -

                                     C 1.9° 20/20 @وزن مخصوص  -

 یقه دق ۴۵تا  ۳۰       (    C۲۰°)ازبازشدن ظرف پسزمان استفاده  -

 ساعت  ۳-۴               (       C۳۵°) سفت شدن ماده پس از اجرا -

 روز  ۷                        نهایی  گیرش -

 ندارد                          کاهش حجم -

   صفر                         جذب آب  -

 

 

 

 

- HCL 20%      عالی 

- Nitric Acid10%            خیلی خوب 

- Acetic Acid 5%           خیلی خوب 

- Diesel      عالی 

- Lactic Acid10%         خیلی خوب 

- Phosphoric Acid 20%               عالی 

- Sodium Hydroxide 50%                عالی 

- Alcohol                  عالی 

- Petrol     عالی 

- Ketones    خوب 

 

 : نکات ایمنی و سالمتی 

 شیمیایی، محصوالت دیگر با کار همانند محصول، این با کار هنگام

 عینک و دستکش مانند محافظ لباسهای از. آورید عمل به را الزم احتیاط

 اب چشم داخل یا پوست روی بر ریختن صورت در. کنید استفاده محافظ

 .دهید شسشتو تمیز آب

 پشتیبانی فنی:

 نکته:

کلیه اطالعاتی که در این بروشور آمده یا توسط همکاران ما ارایه می شود، بر اساس 

تجربه طوالنی و گسترده ما در امر اجرا گرد آمده و به منظور کمک به مشتریانمان ارایه 

می باشد، شده است. بر اساس سیاست شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و توسعه 

این اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعات را در هر زمان و بدون اطالع قبلی 

به روز رسانی نماییم. ما کیفیت محصوالتمان را تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ 

گونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجرا نداریم، هیچ گونه مسیولیتی بابت کاستی 

 التی که به دلیل اجرای اشتباه ممکن است به وجود آید، نداریم.ها یا مشک

 این شرکت آماده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مصرف کنندگان 

 و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.

 

 دستورالعمل های استفاده

 مشخصات

 نحوه تمیز کردن ابزار:

ابزارها باید با حالل طبیعی و یا تینر بالفاصله بعد از استفاده کردن تمیز 

 شوند .

 مقاومت شیمیایی


