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Cold Joint Sealant

ماستیک سرد اجرا

درزگیر و پوشش دهنده مقاطع بتنی

آماده مصرف بصورت سرد اجرا

شرح

کاربردها

مکانیزم اثر

پر نمودن درزهاي انبســـاطی سازه هاي بتنی یکی از مهم ترین 

مراحل در اجراي سازه می باشد. مواد پر کننده درزهاي انبساطی 

سازه، می بایســـت طوري باشد که با رفتارهاي سازه اي سازگار 

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

در دراز مدت و داشـــتن دوام و پایایی طوالنی پس از اجرا و عدم 

مشکالت بهداشتی و زیسـت محیطیقابل اطمینان باشد . یکی از 

درزگیرهاي ساده و مقرون به صرفه در این راستا ماسـتیک قیري 

سـرد اجرا میباشـد. ماسـتیک قیري سـرد اجرا، نوعی ماسـتیک 

قیري تک جزئی اســت که از ترکیب الســـتیک بیتومن ، قیر و 

حالل هاي خاص و افزودنی هاي شــــیمیایی ویژه و رزین هاي 

امولسیونی تولید شـده و قدرت چسبندگی بسـیار زیادي به انواع 

ســـطوح زیرآیند نظیر:  بتـن، آجر ، آســــفالت و . . . دارد. این 

محصــــول پس از تبخیر شدن حالل، پس از اجرا درون درز، به 

حالت ماده اي جامد و انعطاف پذیـر در مـی آید. درزگیـر قیـري 

سرد اجرا ماده بسـیار مناسبی براي پر نمودن درزهاي انبسـاطی 

است. فیبرهاي غیر آزبستی موجود در این محصول، با جلوگیري 

از شُره و ریزش در زمان اجرا، امکان اجـراي درزگیـر قیـري را در 

درزهاي عمودي برآورده می سازد. این محصـول براي سازه هاي 

با شـرایط بهره وري نرمال مناسـب اسـت و در سـازه هایی که در 

مجاورت یا معرض حاللهاي شــــیمیایی و مواد نفتی قرار دارند، 

مناسب نمی باشد. ماستیک قیري سرد اجرا  از نظر اقتصـــادي، 

نسبت به سایر پرکننده هاي درزهاي انبساطی مقرون به صرفه تر 

است. همچنین از نظر اجرا نیز نسـبت به مورد مشـابه ( ماستیک 

قیري گرم اجرا ) شرایط ساده تري دارد و نیازي به اعمال حرارت 

و جهت تبدیل شدند به سیال جهت استفاده براي این محصــول 

وجود ندارد. 

خواص و اثرات

چســـبندگی زیاد به انواع مصــــالح نظیر چوب ، بتن ، فلز و . . . 

مقاومت باال در برابر شرایط جوي مختلف

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 خشـک 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 امولســیونی 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.

مقاومت مناسب در برابر آب دریا و فشارهاي آب

 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

درزبندي انواع لوله هاي بتنی و کانال هاي انتقال آب 

پرنمودن درزهاي انبساطی و ژوئن ها 

مناسب براي درزبندي کانال هاي انتقال آب و لوله هاي آبرسانی

مناسب براي درزبندي کالورتها و کانالهاي کشاورزي

مناسب براي آب بندي و پر کردن ژوئن ها

مناسب براي ماستیک ریزي کفسازي هاي بتنی

مناسب براي پر کردن درز انبساط 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

قابلیت اجرا در درزهاي افقی و عمودي

مناسب براي درزبندي هاي افقی در مناطق سردسیر و گرمسیر 

مناسب براي درزبندي عمودي در مناطق معتدل و سردسیر
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بسته بندي                            

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 کار براي اجرا می بایســــت تمیز و عاري از هرگونه 

آلودگی نظیر چربی و روغن و گردو خاك باشد.

در صورت وجود آلودگی با  اعمال فشار آب ( واتر جت ) یا سند 

بالست نسبت به زدودن آلودگی ها  اقدام نمایید.

دقت نمایید که سـطح مورد نظر برايا جرا باید سـخت و صـاف و 

بدون نقاط سســـــــت باشد . در صورت عدم همواري و  وجود 

ا قدام  تخلخل نقاط سست ، نسـبت به ترمیم و آماده سازي بسـتر

نمایید.

ماستیک قیري سرد اجرا روي سطوح مرطوب قابل اجرا میباشد، 

ولی نباید آب زیادي روي سطح مورد نظر وجود داشته باشد.

چنانچه درزگیر قیري ســرد اجرا روي ســـطوح گرم و خیلی 

خشـک و زبر اجرا می شود، الزم است یک الیه پرایمر ( ترکیب 

همین محصول با 50 درصد آب ) روي سطح اجرا شود.

ماستیک قیري سرد اجرا را قبل از باز نمودن بســته بندي آن، 

درون حمام وان آب، با دماي آب حدود 70 درجه قـرار دهید تا 

محتویات درون ظرف نرم و قابل ریزش شود. می توان با  اعمال 

حرارت غیر مستقیم نیز این حالت را براي محصول ایجاد نمود.

بوســیله ریزش یا تزریق و یا  اجرا توســـط ماله و قاشـــقک، 

محصول را داخل درز اعمال نمایید.

پیشـــنهاد می شود در شرایطی که فشــــار آب زیاد است از 

نوارهاي  backing rod  یا کنف استفاده شود.

پیشــــنهاد می شود ماستیک قیري سرد اجرا در دو الیه اجرا 

شـــود. الیه دوم باید زمانی اجرا شـــود که الیه اول به گیرش 

مطلوب رسیده باشد.

پیشـنهاد می شود قبل از اجراي الیه دوم، روي سطح الیه اول 

 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 محصـول جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیســت 

نمی باشد.

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

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 مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+ الی 30+ درجه 

نگهداري

ماسه پاشی انجام شود تا  اتصــــال مکانیکی بهتري ایجاد شود. 

ماسه پاشی باید قبل از خشـــک شدن الیه اول و حدود 3  الی 4 

سـاعت پس از اجرا و درســت زمانی که هنوز دســت به ســطح 

میچسبد انجام شود.

سطل 20 کیلویی


