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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

ب ر  ا نقباض ساختمان، ا نبساط و جهت ممانعتا ز خرابی هاين اشیا ز

اثر تغییر درجه حرارت محیطب یرون ســـاختمان و یا جلوگیريا ز 

ا حداث شـده،  ب ه سـاختمان تازه انتقالب ار ساختمان قدیمی مجاور

ب لوك  ا ز چند همچنین در مواردي که ســاختمانب زرگا ســـت و

ا نبســاط در محل هاي  ب اید درز متصــلب ه هم تشــکیل می شود ،

ا ز تعداد طبقات، مصالح  ب ه پارامترهاي مختلفا عم ب ا توجه مناسب،

ن ظر گرفته شود.  مصـــرفی و آب و هواي محلا حداث ساختمان در

همچنین در کف هايب زرگ، مانند کف سـالنهايب زرگ صـنعتی یا 

ن می توانب تن ریزي را در یک مرحله  ا ين یز روســــازي هاي جاده

ب زرگی ســـطح و ضـــخامتب تن ریزي،  ب ه ب ایدب ا توجه انجام داد و

ن ظر گرفت. پر کردن  درزهايا جرایی مناسـب، در طراحی سـازه در

ب ا مالتهاي معمولی  ا جرا ، ا نبســــاطی پسا ز این درزهايا جرایی و

ا يا ست که داراي قدرت چسبندگی و  ب ه ماده ن یاز ن میب اشد و مجاز

ب رابر  ب االب اشد، تا درز پسا ز پر شدن در در عین حالا الستیســـیته

ا ي مقاومت کافی داشتهب اشد. ماستیک پلی یورتان  تنش هاي سازه

محصــــــولی کارآمد و قدرتمندب راي پر کردن درزهايا جرایی و 

ب ا  ا ین محصول یک درزگیر پر قدرت یک جزئی، انبساطی میب اشد.

ب ه  ب ا جذب رطوبت هوا بنیان رزین هاي پلی یورتان میباشــــد ،که

ب راي  ا نعطاف پذیر تبدیل می شود و حالت فیزیکی جامدا الستیک و

تعدیل و کنترل حرکتا نواع درزها موردا ســــتفاده قرار می گیرد. 

ب ه راحتی در  ماستیک پلی یورتان محصولی آماده مصرف میب اشد و

ا ز درزگیر پلی یورتان جهت  درزهايا یجاد شده قابلا جرا میباشـد.

ب صـــورت گســــترده  ا ي ، تعمیر و مرمت درزها و ترك هاي سازه

استفاده می شود.

چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح

 درصد ازدیاد طول باال

 حفظ انعطاف پذیري در گرماي بســیار زیاد و یخبندان، بدون 

انقباض

اجراي ساده و آسان بدون نیاز به تخصص

مناسب براي استفاده 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

مناسـب 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

مناســـب براي درزگیري مقاطع در مجاورت مواد اســـیدي و 

هیدروکربنهاي نفتی

مناسب براي ترمیم و تعمیر ترك هاي سازه اي

مناسـب 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 اتصال دائمی و 

پر شدن درز بصورت موثر خواهد شد. ماستیک پلی یورتان پس از 

گیرش کامالً سخت نخواهد شد و پس از خشک شدن کامل مانند 

یک الستیک با خاصیت االستیســــیته باال و در برابر تنش هاي 

سازه اي مقاومت ایده آلی دارد و از هم گسیخته 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

تمامی درزهاي مورد نظر براي اجراي ماســــتیک پلی یورتان 

میبایســت، عاري از هر گونه ذرات سســت، گرد و غبار، رنگ، 

چربی، آب و هر گونه رطوبت و مواد آالینده گردد.

در صــورت وجود نم و رطوبت در مقطع مورد نظر براي اجراي 

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

زیرا  اجراي ماســتیک پلی یورتان در مقطع مرطوب و نم دار، 

ممکن است ایجاد حباب نماید.

در صورت وجود آلودگی ها و گرد و خاك یا نقاط سست توسط 

فشـار آب ( واتر جت ) و یا ساب زدن نسـبت به زدودن سطح از 

آلودگی ها  اقدام نمایید. 

سـطوح متخلخل حتماً بوسـیله سـاب زدن، سـنـد بالسـت یا 

روش هاي دیگر هموار شوند.

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

پیشـنهاد می شود سطح زیرآیند جهت افزایش چســبندگی، 

توسط پرایمر پوشش داده شود.

پرایمر را حداقل 3 سـاعت و حداکثر 6  سـاعت 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 نشـد، 

مجدداً پرایمـر را  اجـرا کنید. 

براي اجـراي ماستیک الزم اسـت عرض و عمق اجرا با هم برابر 

باشد، تا مقطعی که ماستیک در آن اجرامی شـود شـکل مربع 

پیدا کند.

اجراي ماستیک پلی یورتان توسط گان مخصــــــوص تزریق 

ماسـتیک انجام می شـود. درزگیر پلی یورتان توســط گانهاي 

دستی و بادي با حداکثر فشار 3/5 کیلوگرم اجرا می شود.

براي پرداخت نمـودن و صیقلی شدن سـطوح نهایی از کاردك 

یا ماله آغشته به مایع شوینده استفاده نمایید.

 میزان مصرف
بســـته به مقطع درز و حجم مورد نظر براي 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.

در هنگام اجرا  از دستکش و ماسک مناسب استفاده شود.

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

تیوپ 600  میلی گرم

بسته بندي                            


