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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 انبســـاطی در کف هاي وسیع و گســـترده امري 

اجتناب ناپذیر است و می بایسـت 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 تقســــــیم سطح به مقاطع 

کوچکتر، در برابر تنش ها و نیروهاي وارده مقاومت بیشتري داشته 

باشد. در شرایط معمول و سطوحی که در شرایط نرمال قرار دارند، 

معموالً  از انواع درزبندهاي معمول مانند ماســـتیک پلی یورتان، 

ماستیک گرم اجرا و یا ماستیک سرد اجرا  استفاده میشود. ولی در 

شـــرایطی که ســــطح در معرض مواد نفتی و حالل ها قرار دارد 

استفاده از درزبندهاي معمولی گزینه مناسبی نیست و میبایسـت 

از ماسـتیکی اسـتفاده شــود، که در برابر مواد نفتی مقاومت کافی 

داشته باشـد و در اثر برخورد با  این مواد، درز پر شـده با ماسـتیک 

مسـتهلک و خالی نشـود. بدین منظور درزبندي مخصــوص با نام 

ماستیک مقاوم نفتی یا ماسـتیک ضـد حالل فرموله و تولید شـده 

است. ماستیک مقاوم نفتی ماده پرکننده دو جزئی بسیار مقاوم در 

برابر حالل هاي نفتی می باشــــــــــد که از ترکیبات قطـران و 

الستیک هاي بیتومن براي ساخت این مــاده استفاده شده است. 

بسیاري از کف ها و فضـاهاي در معرض مواد نفتی و حالل ها مانند 

کف پمپ بنزین ها و آشـیانه سـوخت هواپیماها، کف تعمیرگاهها، 

کف انبارهاي نگهداري سوخت و ... می بایســــت با ماستیک ضد 

حالل درز بندي شـود 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 

چســـــبندگی عالی به سطوح غیر بتنی، نظیر آسفالت ، فلز ، 

چوب، شیشه 

خاصیت ارتجاعی مناسب براي درزهاي انبساطی و ژوئن ها

 قابلیت اجرا به صورت گرم

مقاوم در برابر سوخت هواپیما 

ماستیک مقاوم نفتی از دو جزء رزین و پودر تشــکیل شده است 

که پس از ترکیب با یکدیگر، درزبندي با چســبندگی فوق العاده 

ایجاد می کنند که پس از اجرا در درز مورد نظـر، با لبه هاي درز و 

سطوح زیرآیند اتصال مناسبی را  ایجاد می کند. ماستیک مقاوم 

نفتی پس از گیرش نهایی به حالت السـتیکی ســخت در آمده و 

داراي قدرت االستیســــیته بســــیار باالیی خواهد بود. حالت 

االستیســیته ماستیک ضد حالل پس از خشـــک شدن موجب 

میشــــود تا سطوح در برابر تنش ها و لغزش ها و نیروهاي وارده 

مقاومت کافی داشته باشند.

مقاومت باال در برابر شرایط جوي مختلف

مقاومت عالی در بازه هاي دمایی مختلف

چسبندگی عالی به سطوح زیر کار، بدون نیاز به اجراي 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

مناسـبب راي درزگیريپ ارکینگ هايپ رت ردد مانندپ ارکینگ 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

جزء   جامد االستیک+جزء   مایع غلیظ

مشکی

درجه حرارت ذوب

+-0/02

سانتیگراد 160

80 درجه سانتیگرادنقطه نرمی 

AB
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بسته بندي                            

استاندارد

روش مصرف

ســطح زیر کار براي اجراي ماســتیک مقاوم نفتی باید تمیز و 

عاري از هرگونه چربی و گرد و غبار باشد.

در صورت وجود آلودگی با  اعمال فشــــار آب یا واتر جت و یا 

سند بالست نسبت به زدودن آلودگی ها  اقدام نمایید.

جزء مایع ( رزین ماستیک ضد حالل ) را روي شعله مســتقیم 

قرار داده تا به حالت مذاب و ســـیالیت برســـد. فرآیند ذوب 

ماســـــتیک باید در دیگ دو جداره و با حرارت حداکثر 160 

درجه انجام شود و در حین حرارت دادن مدام هم زده شود.

دقت نمایید تا  اندازه اي رزین را حـرارت دهید که به مــرحله 

سوختن یا دود کردن نرسد.

پس از رسیدن به حالت سیالیت، میزان حرارت را کمی کاهش 

داده و جزء جامد را  اضـافه نموده و توســط همزن برقی کامالً 

هم می زنیم تا مخلوطی همگن و یکنواخت ایجاد شود.

محلول آماده را بصـــورتی درون درز میریزیم که بصــــورت 

یکنواخت پر شود و ایجاد حباب نکند.

دقت نمایید که ماستیک ضد حالل در زمان ریختن باید داراي 

دماي حداقل 130 تا 140 درجه سانتیگراد باشد.

دقت نمایید که ماستیک مقاوم نفتی می بایســـــت در دماي 

باالي 5 درجه ســانتیگراد اجرا شـــود و محیط در زمان اجرا 

خشک و بدون وزش باد باشد.

در صــورت نیاز به قالب بندي جهت ماســتیک ریزي ، جنس 

قالبها را باید طوري انتخاب نمایید که در برابر حرارت ماستیک 

در زمان اجرا، مقاومت کافی داشته و تغییر شکل ندهد.

 میزان مصرف

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

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

نظـر داشتن وزن مخصــوص مــاده، میزان مصــرف مشــخص 

میگردد.

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 مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+ درجه 

نگهداري

مجموعه 20 کیلویی 

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

پیشنهاد می شود در هنگام ماستیک ریزي لبه هاي مجاور درز 

را توسط چســــــــب پهن بپوشانید تا  از آلوده شدن سطوح 

جلوگیري شود. ولی بالفاصله پس از اجراي ماستیک میبایست 

چسب را  از سطح جدا نمود.


