
فناوریهاي نوین بتن و ساختمان

درزبندهاي بتن 
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درزبندهاي بتن

ماستیک پلی یورتان

ماستیک مقاومن فتی

ماستیک سـردا جرا

ا جرا ماسـتیک گرم
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Polyurethane Joint Sealant

ماستیک پلی یورتان

خمیر درزگیر قدرتمند براي انواع درزهاي سازه اي

قدرت چسبندگی فوق العاده   

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

جهت ممانعتا ز خرابیهاين اشیا زا نبســاط وا نقباض ساختمان،ب ر 

اثر تغییر درجه حرارت محیطب یرون ســــاختمان و یا جلوگیريا ز 

انتقالب ار ساختمان قدیمی مجاورب ه سـاختمان تازها حداث شـده  ، 

همچنین در مواردي که ساختمانب زرگا ست وا ز چندب لوك متصل 

به هم تشــکیل می شود ،ب اید درزا نبســاط در محل هاي مناسب،ب ا 

توجهب ه پارامترهاي مختلفا عما ز تعداد طبقات ، مصـالح مصـرفی و 

آب و هواي محلا حداث ساختمان درن ظر گرفته شود .  همچنین در 

کف هايب زرگ ، مانند کف سالنهايب زرگ صنعتی یا روسـازي هاي 

جادها ين یزن مـی توانب تن ریـزي را در یک مـرحلها نجام داد وب ایدب ا 

توجهب هب زرگی ســـطح و ضــــخامتب تن ریزي ،  درزهايا جرایی 

مناســـب، در طراحی ســـازه درن ظر گرفت.  پر کردنا ین درزهاي 

اجرایی وا نبسـاطی پسا زا جرا ،ب ا مالتهاي معمولی مجازن میب اشد و 

نیازب ه مادها يا ست که داراي قدرت چســـــبندگی و در عین حال 

االستیســیتهب االب اشد، تا درز پسا ز پر شدن درب رابر تنش هاي سازه 

اي مقاومت کافی داشتهب اشد. ماستیک پلی یورتان محصــــــولی 

کارآمد و قدرتمندب راي پر کردن درزهايا جرایی وا نبســــاطی می 

ا ین محصـــول یک درزگیر پر قدرت یک جزئی ،ب اب نیان رزین  باشد.

ب ه حالت فیزیکی  هاي  پلی یورتان میب اشـد ،کهب ا جذب رطوبت هوا

جامدا الستیک وا نعطاف پذیر تبدیل می شود وب راي تعدیل و کنترل 

حرکتا نواع درزها موردا ستفاده قرار می گیرد.  ماستیک پلی یورتان 

محصـولی آماده مصـرف میب اشد وب ه راحتی در درزهايا یجاد شده 

ا ز درزگیر پلی یورتان جهت تعمیر و مرمت درزها  قابلا جرا میب اشد.

و ترك هاي سازها ي ،ب صورت گستردها ستفاده می شود.

چسبندگی فوقا لعاده زیاد بها نواع مصالح

 درصدا زدیاد طول باال

 حفظ قابلیتا نعطافپ ذیري در گرمايب سیار زیاد وی خبندان،ب دونا نقباض

اجراي ساده و آسان بدون نیاز به تخصص

مناسب برايا ستفاده در بازه هاي دمایی مختلف

مقاومت مناسب در برابر سایش 

مقاوم در برابر تغییر شکل دائمی

مقاومت باال در برابر آب و رطوبت

مقاومت در برابر اشعه  uv  نور خورشید

مقاومت مناسب در برابر مواد خورنده

مقاومت مناسب در برابر اسیدها و هیدروکربنهاي نفتی

بدون جمع شدگی و انقباض

مناسب براي استفاده جهت درزهاي انبساطی و ژوئن ها

 قابلیت درزبندي لوله ها و قطعات پیش ساخته

 آب بند نمودن درزهاي سد و نیروگاه ها

 مناســب براي آب بندي درز تونل ها و خطوط انتقال آب قابلیت 

آب بند نمودن درز مخازن آب آشامیدنی

قابلیت درزگیري سطوح در مجاورت مواد خورنده  شیمیایی

مناســــب براي درزگیري مقاطع در مجاورت مواد اســـــیدي و 

هیدروکربنهاي نفتی

مناسب براي ترمیم و تعمیر ترك هاي سازه اي

مناســب براي درزگیري لوله هاي خروجی و ورودي و چراغهاي 

تزئینی استخرهاي شنا

مناسب براي درزگیري درزهاي انبساطی کف هاي صنعتی

مناسب براي درزگیري افقی درزهاي کاشی و سرامیک

ماستیک پلی یورتان یک چسب بسیار قدرتمند بر پایه رزین هاي 

پلی یورتان می باشد ،که پس از اجرا در درز موجب اتصـال دائمی 

و پر شدن درز بصــــورت موثر خواهد شد . ماستیک پلی یورتان 

پس از گیرش کامال سخت نخواهد شد و پس از خشــــک شدن 

کامل مانند یک الستیک با خاصیت االستیســیته باال  و در برابر 

تنش هاي سازه اي مقاومت ایده آلی دارد و از هم گســــــیخته 

نخواهد شد.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/3وزن مخصوص 3gr/cm

خمیري

طوسی، مشکی، سفید

30 دقیقهزمان خشک شدن سطحی

استاندارد

2 تا 3 میلیمتر در 24 ساعتمقدار خشک شدن

600 %+درصد ازدیاد طول

85%بازگشت به حالت اولیه

25%قابلیت حرکت درز

روش مصرف

ب رايا جراي ماســتیک پلی یورتان می  تمامی درزهاي موردن ظر

بایسـت، عاريا ز هر گونه ذرات سسـت، گرد و غبار، رنگ، چربی، 

آب و هر گونه رطوبت و  مواد آالینده  گردد.

در صــــورت وجود نم و رطوبت در مقطع مورد نظر برايا جراي 

ماستیک ، آن را توسط حرارت یا سایر روش ها خشـــک نمایید، 

ا جراي ماســــتیک پلی یورتان در مقطع مرطوب و نم دار،  زیرا 

ممکنا ستا یجاد حباب نماید.

در صورت وجود آلودگی ها و گرد و خاك یان قاط سســــت توسط 

فشـــار آب ( واتر جت ) و یا ساب زدنن ســـبتب ه زدودن سطحا ز 

آلودگی هاا قدامن مایید. 

ب وسیله ساب زدن، سـنـدب السـت یا روش  سطوح متخلخل حتماً

هاي دیگر هموار شوند.

حداقل سنب تنب رايا جراي درزگیر پلی یورتان 28 روز میب اشد.

پیشنهاد می شود سطح زیرآیند جهتا فزایش چسـبندگی، ت وسط 

پرایمرپ وشش داده شود.

پرایمر را حداقل 3 سـاعت و حداکثر 6 ســاعت قبل از اجـراي 

ماستیک روي سطح اجـرا نمایید.

چنانچه پس از  6 ساعت پس از اجراي پرایمر ، محصـــــــول 

ماستیک پلی یورتان در مقاطع آمـاده سازي شده اجـرا نشــد، 

مجدداً پرایمـر را  اجـرا کنید. 

برايا جـراي ماستیک الزما ست عرض و عمقا جراب ا همب رابرب اشد، 

تا مقطعی که ماستیک در آنا جرامی شود شکل مربع پیدا کند.

اجراي ماستیک پلی یورتان توسط گان مخصـــــــوص تزریق 

ماسـتیکا نجام می شــود . درزگیر پلی یورتان توســط گانهاي 

دستی و بادي با حداکثر فشار 3.5 کیلوگرما جرا می شود.

ا ز کاردك یا  براي پرداخت نمـودن و صیقلی شدن سطوح نهایی

ا ستفاده نمایید. ماله آغشته به مایع شوینده

 میزان مصرف

بســـته به مقطع درز و حجم مورد نظر یراي اجرا و لحاظ نمودن 

وزن مخصوص ، میزان مصرف قابل محاسبه خواهد بود .

ایمنی

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

در محدوده مواد خطرساز و مضر براي محیط زیست قرار ندارد.

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

تیوپ 600 میلی گرم

بسته بندي                            
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Anti Oil Mastic

ماستیک مقاوم نفتی

درزگیر و پوشش دهنده مقاطع در معرض مواد نفتی

ضد حالل و مواد نفتی

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

اجراي درزهاي انبســاطی در کف هاي وسیع و گســـترده امري 

اجتناب ناپذیر است و می بایســــــت بتن ریزي را  توسط  قالب 

بندي، در مقاطع کوچکتر اجرا نمود . این روش اجرا باعث می شود 

که عمر و پایایی سطح افزایش یافته و بدلیل تقســـــیم سطح به 

مقاطع کوچکتـر، در بــرابــر تنش ها و نیــروهاي وارده مقاومت 

بیشـتري داشته باشد . در شرایط معمول و سطوحی که در شرایط 

نـــرمال قـــرار دارند ، معموالً  از انواع درزبندهاي معمول مانند 

ماستیک پلی یورتان ، ماستیک گرم اجرا و یا ماسـتیک سـرد اجرا 

استفاده می شود . ولی در شرایطی که سـطح در معرض مواد نفتی 

و حالل ها قرار دارد استفاده از درزبندهاي معمولی گزینه مناسبی 

نیســت و می بایســت از درزبندي استفاده شود، که در برابر مواد 

نفتی مقاومت کافی داشته باشـد و در اثر برخورد با  این مواد ، درز  

پر شده با ماستیک مستهلک و خالی نشود. بدین منظور درزبندي 

مخصوص با نام ماستیک مقاوم نفتی یا ماستیک ضد حالل فرموله 

و تولید شده اسـت. ماسـتیک مقاوم نفتی ماده پرکننده دو جزئی 

بســیار مقاوم در برابر حالل هاي نفتی می باشــد که از ترکیبات 

قطـران و الستیک هاي بیتومن براي ساخت این مــاده اسـتفاده 

شده است . بسـیاري از کف ها و فضــاهاي در معرض مواد نفتی و 

حالل ها مانند کف پمپ بنزین ها و آشـیانه ســوخت هواپیماها ، 

کف تعمیرگاهها ، کف انبارهاي نگهداري سوخت و ... می بایست با 

ماســتیک ضــد حالل درز بندي شــود تا مواد نفتی و حالل ها ، 

موجب از بین رفتن ماستیک و خالی شدن درز نشوند.

مقاومت بسیار زیاد در برابر روغن ها ، نفت ، بنزین و  . . .

 چسبندگی بسیار زیاد به سطوح بتن 

چسبندگی عالیب ه سطوح غیرب تنی، ن ظیر آسفالت،  فلز،  چوب،  شیشه 

خاصیتا رتجاعی مناسبب راي درزهايا نبساطی و ژوئن ها

ب ه صورت گرم  قابلیتا جرا

مقاوم درب رابر سوخت هواپیما 

مقاومتب اال درب رابر شرایط جوي مختلف

ا ست که  ماستیک مقاومن فتیا ز دو جزء رزین و پودر تشــکیل شده

ا یجاد  پسا ز ترکیبب ا یکدیگر ، درزبنديب ا چســبندگی فوقا لعاده

ل به هاي درز و ســـطوح  ب ا می کنند که پسا زا جرا در درز موردن ظر،

ا یجاد می کند.  ماستیک مقاومن فتی پس  زیرآیندا تصال مناسبی را 

از گیرشن هاییب ه حالت السـتیکی ســخت در آمده و داراي قدرت 

.  حالتا الستیسـیته ماستیک  ب ود ب االیی خواهد ب سیار االستیسیته

ضد حالل پسا ز خشــــک شدن موجب می شود تا سطوح درب رابر 

تنش ها ول غزش ها ون یروهاي وارده مقاومت کافی داشتهب اشند.

مقاومت عالی درب ازه هاي دمایی مختلف

چسبندگی عالیب ه سطوح زیر کار، ب دونن یازب ها جراي پرایمر

مقاومت مناسب در مناطق گرمسیري

مناسب براي درزگیري کف پمپ بنزین ها و آشیانه هواپیماها

مناسب براي درزگیري کف تعمیرگاهها و گاراژها

مناسب براي پر کردن درزهاي بتنی باند فرودگاهها و محوطه آنها

مناســب براي درزگیري پارکینگ هاي پر تردد مانند پارکینگ 

هاي عمومی

قابلیت درزگیري کف انبارهاي نگهداري سوخت و حالل ها

درزگیري کف کارخانجات تولید مشتقات نفتی

درزگیري بتن کف محوطه پاالیشگاه ها

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/35وزن مخصوص 3gr/cm

جامد االستیک

مشکی

درجه حرارت ذوب

+-0/02

سانتیگراد 160

80 درجه سانتیگرادنقطه نرمی 
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بسته بندي                            

استاندارد

روش مصرف

سطح زیر کار برايا جراي ماستیک مقاوم نفتی باید تمیز و عاري 

از هرگونه چربی و گرد و غبار باشد.

ا عمال فشــار آب یا واتر جت و یا سند  در صورت وجود آلودگی با

ا قدام نمایید. بالست نسبت به زدودن آلودگی ها

جزء مایع ( رزین ماستیک ضد حالل ) را روي شعله مستقیم قرار 

داده تا به حالت مذاب و سـیالیت برسـد . فرایند ذوب ماسـتیک 

ا نجام شود  باید در دیگ دو جداره و با حرارت حداکثر 160 درجه

و در حین حرارت دادن مدام هم زده شود.

ا ي رزین را حـــرارت دهید که به مـــرحله  ا ندازه دقت نمایید تا

سوختن یا دود کردن نرسد.

پسا ز رسیدن به حالت سـیالیت ، میزان حرارت را کمی کاهش 

ا ضافه نموده و توسـط همزن برقی کامال هم  داده و جزء پودري را

می زنیم تا مخلوطی همگن و یکنواختا یجاد شود.

محلول آماده را بصــــورتی درون درز میریزیم که بصـــــورت 

ا یجاد حباب نکند. یکنواخت پر شود و

دقت نمایید که ماسـتیک ضـد حالل در زمان ریختن باید داراي 

دماي حداقل 130 تا 140 درجه سانتیگراد باشد.

دقت نمایید که ماستیک مقاوم نفتی می بایسـت در دماي باالي 

ا جرا خشــــک و  ا جرا شود و محیط در زمان 5 درجه سانتیگراد

بدون وزش باد باشد.

در صورت نیاز به قالب بندي جهت ماستیک ریزي ، جنس قالبها 

را باید طوريا نتخاب نمایید که در برابر حرارت ماســــتیک در 

 میزان مصرف

میزان مصـرف ماستیک ضد حالل بسـته به طول، عرض و ارتفاع 

درزهاي مورد اجرا، متغیر اســت . با  اندازه گیري حجم درز و در 

نظـر داشتن وزن مخصوص مــاده ، میزان مصـرف مشـخص می 

گردد.

ایمنی

درصورت برخورد با پوست یا چشـــــم باید فوراً با آب شیرین 

شستشو دهید.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

از تحریک مصدوم به تهوع خودداري نمایید.

این ماده آتش زا نیست.

مدت :یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

مجموعه 20 کیلویی 

ABجزء      : 17/5 کیلو + جزء     : 2/5 کیلو 

زمانا جرا، مقاومت کافی داشته و تغییر شکل ندهد.

پیشنهاد می شود در هنگام ماستیک ریزي لبه هاي مجاور درز را 

ا ز آلوده شدن سطوح جلوگیري  توسط چســب پهن بپوشانید تا

ا جراي ماستیک می بایست چسـب را  شود . ولی بالفاصله پسا ز

از سطح جدا نمود.
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Cold Joint Sealants

ماستیک سرد اجرا

درزگیر و پوشش دهنده مقاطع بتنی

آماده مصرف بصورت سرد

شرح

کاربردها

مکانیزم اثر

پر نمودن درزهايا نبســـــاطی سازه هاي بتنی یکیا ز مهم ترین 

ا جراي سازه می باشد . مواد پر کننده درزهايا نبســاطی  مراحل در

ا ي سازگار باشد  سازه، می بایسـت طوري باشد که با رفتارهاي سازه

و عالوه بر آن در مورد نفوذناپذیر شـدن درز و حفظ خواص، در دراز 

ا جرا و عدم مشـــکالت  مدت و داشتن دوام و پایایی طوالنی پسا ز

بهداشتی و زیست محیطیقابلا طمینان باشد . یکیا ز درزگیرهاي 

ا جرا می  ا ین راستا ماسـتیک قیري سـرد ساده و مقرون به صرفه در

ا جرا ، نوعی ماسـتیک قیري تک جزئی  باشد. ماستیک قیري سـرد

ا ز ترکیب الســـتیک بیتومن ، قیر و حالل هاي خاص و  اســت که

افزودنی هاي شیمیایی ویژه و رزین هايا مولسـیونی تولید شـده و 

ا نواع سطوح زیرآیند نظیر:  بتـن  قدرت چسبندگی بسیار زیادي به

ا ین محصــول  پسا ز تبخیر شدن حالل،  ، آجر ، آسفالت و . . . دارد .

ا نعطاف پذیر در می  ا ي جامد و ا جرا درون درز ،  به حالت ماده پسا ز

آید . درزگیر قیري سردا جرا  ماده بســـیار مناسبی براي پر نمودن 

ا ین  درزهايا نبســاطیا ست . فیبرهاي غیر آزبســـتی موجود در

ا مکانا جراي  محصـول ،  با جلوگیريا ز شُره و ریزش در زمانا جرا،

ا ین محصول  درزگیر قیري را در درزهاي عمودي برآورده می سازد .

براي سازه هاي با شرایط بهره وري نرمال مناسـبا سـت و در سـازه 

هایی که در مجاورت یا معرض حاللهاي شـیمیایی و مواد نفتی قرار 

ا ز نظر  ا جرا  دارند، مناســب نمی باشــد. ماســتیک قیري ســرد

اقتصادي، نسبت به سایر پرکننده هاي درزهايا نبساطی مقرون به 

صرفه ترا ست . همچنینا ز نظرا جرا نیز نســبت به مورد مشـــابه ( 

ماستیک قیري گرما جرا ) شرایط ساده تري دارد و محصـولی آماده 

مصـــــرفا ست و نیازي بها عمال حرارت و جهت تبدیل شدند  به 

سیال جهتا ستفاده برايا ین محصول وجود ندارد. 

خواص و اثرات

چســبندگی زیاد به انواع مصـــالح نظیر چوب ، بتن ، فلز و    . . . 

مقاومت باال در برابر شرایط جوي مختلف

مقاومت مناسب در برابر آب دریا و فشارهاي آب

ماستیک قیري سرد اجرا  از قیر و رزین هاي امولســــــــیونی و 

پودرهاي معدنی خاص فرموله و تولید شـده اسـت و داراي قدرت 

چســــبندگی باالیی به انواع سطوح می باشد. این درزگیر پس از 

اجرا و ایجاد پوشش و خشک شدن ، الیه اي سخت و در عین حال 

منعطف ایجاد می کند که هم از خواص آب بندي و چســـبندگی 

قیر و هم از خواص رزین هاي امولسـیونی برخوردار است .با توجه 

به وجود ترکیبات خاص در فرموالسـیون تولید ماســتیک قیري 

سرد اجرا در زمان اجرا، بســــــیار نرم و شکل پذیر می باشد و به 

راحتی قابل ریختن و یا تزریق در مقاطع مورد نظر می باشد.

 امکان اجرا در دماي  5- الی 70+ درجه سانتیگراد 

مقاومت در برابر یون کلر و یون هاي مخرب

بدون شره و ریزش در هنگام اجرا

سهولت اجرا

محصول تک جزئی و آماده مصرف

درزبنديا نواعل وله هايب تنی و کانال هايا نتقال آب 

پرنمودن درزهايا نبساطی و ژوئن ها 

مناسبب راي درزبندي کانال هايا نتقال آب ول وله هاي آبرسانی

مناسبب راي درزبندي کالورتها و کانالهاي کشاورزي

مناسبب راي آبب ندي و پر کردن ژوئن ها

مناسبب راي ماستیک ریزي کفسازي هايب تنی

مناسبب راي پر کردن درزا نبساط پل ها و ساختمانها

مناسب جهت پرکردن درزبندي و انســداد االستومري بین دو 

ساختمان در پشت بام ها

قابلیت درزبندي و ترك آسفالت ها و سطوح مختلف

قابلیتا جرا در درزهايا فقی و عمودي

مناسبب راي درزبندي هايا فقی در مناطق سردسیر و گرمســیر 

مناسبب راي درزبندي عمودي در مناطق معتدل و سردسیر
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/3وزن مخصوص 3gr/cm

خمیري االستیک

مشکی

نداردیون کلر

استاندارد

4 ساعتسفت شدن اولیه

4 هفتهسفت شدن نهایی

10+ الی 40+ دماي زمان اجرا

روش مصرف

سطح زیر کارب رايا جرا میب ایســت تمیز و عاريا ز هرگونه آلودگی 

نظیر چربی و روغن و گردو خاكب اشد.

در صورت وجود آلودگیب ا ا عمال فشـــــار آب ( واتر جت ) یا سند 

بالستن سبتب ه زدودن آلودگی ها ا قدامن مایید.

ب اید سخت و صاف وب دون  دقتن مایید که سطح موردن ظرب رايا جرا

نقاط سســتب اشد.  در صورت عدم همواري و  وجود تخلخلن قاط 

سست، ن سبتب ه ترمیم و آماده سازيب سترا قدامن مایید.

ماستیک قیري سردا جرا روي سطوح مرطوب قابلا جرا میب اشـد، 

ولین باید آب زیادي روي سطح موردن ظر وجود داشتهب اشد.

چنانچه درزگیر قیري سردا جرا روي سطوح گرم و خیلی خشـک و 

زبرا جرا می شـــود، الزما ســــت یک الیه پرایمر ( ترکیب همین 

محصولب ا 50 درصد آب ) روي سطحا جرا شود.

ماستیک قیري سردا جرا را قبلا زب ازن مودنب سـتهب ندي آن،  درون 

حمام آب،ب ا دماي آب حدود 70 درجه قرار دهید تا محتویات درون 

ظرفن رم و قابل ریزش شود.  می توانب ا ا عمال حرارت غیر مستقیم 

نیزا ین حالت راب راي محصولا یجادن مود. 

بوسیله ریزش یا تزریق و یا ا جرا توسط ماله و قاشقک،  محصــول را 

داخل درزا عمالن مایید.

پیشــنهاد می شود در شرایطی که فشــار آب زیادا ستا زن وارهاي 

 backing rod یا کنفا ستفاده شود.

پیشـــنهاد می شود ماستیک قیري سردا جرا در دو الیها جرا شود.  

الیه دومب اید زمانیا جرا شود که الیها ولب ه گیرش مطلوب رسـیده 

باشد.

پیشـنهاد می شود قبلا زا جراي الیه دوم،  روي سطح الیها ول ماسه 

پاشیا نجام شود تا ا تصال مکانیکیب هتريا یجاد شود.  ماسه پاشی 

 میزان مصرف

پسا ز مشخص شدن حجم محلا جرا ول حاظن مودن وزن مخصوص، 

معادل 1/3gr/cm3 میزان دقیق مصرف مشخص خواهد شد.    

ایمنی

ابزارآالت اجرا را پس از مصرف بالفاصله بشوئید.

این محصــول جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیســتن می 

باشد.

این مادهب ه هیچ عنوانن بایدب لعیده شود یاب ا چشمدر تماسب اشد.

در زمانا جرا ا ز عینک و دستکش ول باس کارا ستفادهن مایید.

ب ه پزشک مراجعه شود. در صورتب لعیده شدن فوراً

این ماده آتش زان یست.

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه

 شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

باید قبلا ز خشک شدن الیها ول و حدود 3 ا لی 4 ساعت پسا زا جرا 

و درست زمانی که هنوز دستب ه سطح می چسبدا نجام شود.

سطل 20 کیلویی
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Hot Joint Sealants

ماستیک گرم اجرا

درزگیر و پوشش دهنده مقاطع بتنی

آماده مصرف پس از اعمال حرارت

کاربردهاشرح

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

ایجاد درزهاي انبساطی در کف هاي بزرگ، یکی از ارکان مهم در 

کف ســـازي می باشـــد و بتن ریزي یکپارچه و کف هاي بزرگ 

منطقی نیست و به طور قطع کف اجرا شده، دچار ضعف سازه اي 

و ترك خوردگی خواهد شد . از این رو می بایست کف هاي بزرگ 

را به قطعات کوچکتر تقســـیم نمود و پس از انجام قالب بندي ، 

بتن ریزي نمود . با این روش کف بتنی با وسـعت باال ،  در مقاطع 

کوچکتر در کنار یکدیگر اجرا می شـود که مزایاي فراوانی از نظر 

سازه اي دارد . درز میان این قطعات بتنی می بایست توسط ماده 

اي پر شود که پس از خشک شدن انعطاف پذیري و االستیسـیته 

مناسـبی داشـته باشـد . بدین منظور ماسـتیک قیري گرم اجرا، 

فرموله و تولید شده است . ماسـتیک قیري گرم اجرا یک درزگیر 

االستیک بر پایه بیتومن رابر اصـالح شـده می باشــد که براي پر 

نمـودن درزهاي انبساط و ژوئن هاي افقی، مورد استفاده قرار می 

گیرد و هیچ گونه اثر سوئی بر روي آب آشامیدنی ندارد . از مزایاي 

ویژه ماستیک گرم اجرا نســـبت به درزبندهاي مشـــابه، مانند 

ماستیک پلی یورتان ، قیمت مناسب تر و سهولت اجرا می باشـد. 

این محصـول هیچ گونه آلودگی براي آب شرب ایجاد نمی کند و 

از این رو براي درز بندي کف سازه هاي آبی گزینه مناسبی است.

ماستیک قیري گرم اجرا محصــــولی تک جزئی است که پس از 

حرارت دادن و رسیدن به حالت سیالیت، قابل اجرا می شود . این 

ماده پس از گیرش و خشــــک شدن ماده اي الستیکی شکل با 

االستیسیته باال ایجاد می کند تا در برابر تنش ها و نیروهاي وارده 

مقاومت کافی داشته باشد.

پایداري عالی در برابر شرایط مختلف جوي

 حفظ خاصیت  انعطاف پذیري در دماهاي پایین

 عدم ترك خوردگی پس از اجرا

عدم کاهش قدرت چسبندگی پس از اجرا

 بدون شره و ریزش در شرایط محیطی گرم

 مقاومت باال  در برابر رشد میکرو ارگانیزم هاي آبزي

مقاومت مناسب در برابر آب دریا ها و فاضالب ها

چسبندگی عالی به انواع سطوح بتنی ، آهنی و چوبی

مناسبب راي آبب ندي درز هايا نبساطی کف مخازن آب آشامیدنی

مناسب براي آب بندي درز  استخر هاي نگهداري آب آشامیدنی 

و سدها 

مناسب براي استفاده در کانال هاي آب رسانی

 قابلیت اجرا در کف پارکینگ ها ، باند فرودگاه ها ، خیابان ها 

مناسب براي اجرا روي سقف ها و بالکن ها

مناسب براي درزگیري کف پارکینگ هاي طبقاتی

مناسب براي درزگیري درز بین دو ساختمان در پشت بامها

مناسب براي اجرا در تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

مناسب براي درزگیري جاده ها و روسازي هاي بتنی

مناسب براي اجرا در محیط پارکینگ ها ، اتوبانها و خیابانها

 آب بندي و نفوذ نا پذیر نمودن شکاف ها ، درز ها و ترك ها

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/3وزن مخصوص 3gr/cm

جامد االستیک

مشکی

نداردیون کلر

نقطه ذوب

حداکثر دماي حرارت دهی

160سانتیگراد

180سانتیگراد
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استاندارد

روش مصرف

ا جرا می بایســــــت سطوح و  ا جراي ماستیک قیري گرم براي

درزهاي مورد نظر برايا جرا، عاريا ز هرگونه رطوبت ، گرد و غبار 

و چربی و آلودگی باشد.

ا عمال فشار آب ( واتر جت ) یا  در صورت وجود هرگونه آلودگی با

ا قدام  سند بالست یا فشـــار باد ، نســـبت به زدودن آلودگی ها

نمایید.

ا جرا را درون دیگ دو جداره ریخته و مابین جداره  ماستیک گرم

ها روغن حرارتی بریزید.

ماســتیک قیري را تا 160 درجه ســانتیگراد حرارت دهید تا به 

حالت سیالیت یا مذاب در آید.

محصول را داخل درز یا روي سطح مورد نظر بریزید.

ا جرا ، درجه حرارت ماســـــتیک می  دقت نمایید که در هنگام

بایست حداقل 130 تا 140 درجه سانتیگراد باشد

ا جرا به یکیا ز روش هاي ریزشـی یا  اجراي ماسـتیک قیري گرم

تزریقی قابلا نجاما ست.

 میزان مصرف

ل حاظ  میزان مصـرفا ین محصــولب ا محاسبه حجم محلا جــرا و

نمودن وزن مخصوص ماده، معادل 1/2gr/cm3   قابل محاسبه 

میب اشد. 

ایمنی

این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشـــــم تماس 

داشته باشد.

در زمان اجرا از عینک و دستکش و لباس کار استفاده نمایید.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست.

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مسـتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

سطل 16 کیلویی
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