 پوشش حفاظتی انعطاف پذیر دو جزئی پالستیکی بر پایه بیتومن Plastikol
تعریف :
 Plastikolپوششــی دو جزئــی انعطــاف پذیــر و آببندکننــده اســت کــه بــه راحتــی آمــاده شــده و اعمــال مــی گــردد.
در دمــای  +20زمــان مانــدگاری آن پــس از اختــاط در حــدود  1تــا  2ســاعت مــی باشــد .ایــن مــاده پــس از پخــت
کامــل بــه حالــت چقرمــه و انعطــاف پذیــر در آمــده و در برابــر حرکــت هــای زمیــن و ســازه مقــاوم اســت.
مصارف :
 Plastikolالیــه آب بندکننــده و انعطــاف پذیــر اســت کــه بــه همــراه یــا بــدون الیــاف تقویــت کننــده بــر ســطوح بتنــی
و ســازه هــای بنایــی کــه درزهــای آنهــا پــر شــده اســت  ،در فونداســیون و پــی ســاختمان هــا  ،لولــه هــای بتنــی ،
مخــازن  ،تونــل هــا و ...مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
خواص و مزایا :
بدون بو
مقاوم در مقابل آب  ،نمک ها  ،قلیاها
مقاوم در برابر عوامل خورنده موجود در فاضالب و خاک
مقاوم در مقابل تغییرات دمایی
قابل رقیق سازی با آب
جدول خواص :
پایه

بیتومن  /پالستیک

رنگ

مشکی ،آجری

حالت

خمیری و آماده اعمال توسط کاردک پس از اختالط

جرم مخصوص

 1/2با نسبت اختالط 1 : 3

وسیله اعمال

کاردک  ،اسپری یا برس

ضخامت پوشش

به عنوان الیه ایزوالسیون  2 -4 :میلی متر

زمان ماندگاری پس از اختالط

در حدود  1تا  2ساعت در +20

میزان مصرف

به عنوان الیه ایزوالسیون  :در حدود ) 4-6( Kg/m

زمان خشک شدن

 5تا  10ساعت در +20

زمان سخت شدن کامل

در حدود  2تا  3روز

2

+80

نقطه نرمی (به روش )R&B

باالتر از +75

بسته بندی

جزء اول  18 :کیلوگرمی
جزء دوم  6 :کیلوگرمی
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پایداری حرارتی

تا

دستورالعمل مصرف :
آماده سازی سطح :
لا تمیـز و محکـم اعمـال شـود .سـطوح غیـر جاذب ممکن اسـت خشـک یا مرطوب باشـند.
 Plastikolبایـد بـر سـطح کام ً
سـطوح جـاذب بایـد پیش از مصـرف مرطـوب گردند.
اختالط :
ابتدا مایع هم زده شده و جزء پودری در داخل مایع ریخته می شود.
هر دو جزء توسـط دسـتگاه همزن با سـرعت  400-700 rpmو قدرت حداقل  450وات همزده می شـوند .در حین
ترکیـب عمـل هم زدن بایـد ادامه یابد.
جهـت آمـاده نمـودن مخلـوط هـای کمتـر مـواد  ،جـزء پـودر و جـزء مایـع را بـا نسـبت اختلاط حجمـی  1پـودر بـه  3مایع
مخلـوط نمائید.
عمـل اختلاط را در دمـای بـاالی محیـط نیـز مـی تـوان انجـام داد امـا دمـا در حیـن آمـاده نمـودن مـواد نبایـد بیـش از
 +30یـا کمتـر از  +5باشـد .مـواد بـا دمـای بـاال بایـد درصـورت نیـاز در حمـام آب سـرد خنـک شـوند.
ظـرف حـاوی مـواد نبایـد در معـرض آفتـاب یـا در دمـای بـاال قـرار گیـرد  ،زیـرا حـرارت عمـل سـخت شـدن مـواد را
تسـریع مـی نمایـد.
بسـته بـه دمـای محیـط پـس از  1تـا  2سـاعت از اختلاط ،مواد بایـد اعمال شـوند .وسـایل و تجهیزات مورد اسـتفاده
بایـد بالفاصلـه در آب قـرار گیرنـد تـا از چسـبیدن مواد بـه آنها جلوگیری شـود.
روش اعمال :
پـس از آمـاده سـازی سـطح و مـواد  ،الیه ایزوالسـیون با ضخامـت مورد نظر در یـک مرحله توسـط کاردک صاف اعمال
می شـود.
بـرای سـطوح بـزرگ کـه احتمـال تـرک خوردگی وجـود دارد  ،اسـتفاده از الیاف تقویت کننده اکریلیک ،پشـم شیشـه
یـا فایبـرگالس جهـت حصـول الیـه ای یکنواخـت و مقـاوم توصیـه مـی شـود .ابتـدا در حـدود  2تـا  3میلیمتـر از
 Plastikolاعمـال شـده ،سـپس الیـاف اکریلیک یا پشـم شیشـه بر آن قرار می گیرنـد و مجـددا ً  Plastikolبر روی آن
اعمـال مـی شـود .میـزان کل مصـرف ایـن مـاده بایـد در حـدود  4-6 Kg/m2باشـد.
نکات مهم :
 مواد پیش از اعمال و سخت شدن باید از یخ زدگی محافظت گردند.
 اعمال بر روی سطوح یخ زده امکان پذیر نمی باشد.
 وسایل و تجهیزات را پیش از سخت شدن مواد بر آن می توان با آب تمیز نمود و در صورت سخت شدن
مواد می توان از تینرهای مخصوص استفاده نمود.
 اعمال مواد نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب صورت گیرد.
 این محصول جهت کاربرد بر سطح روی یا آلومینیوم مناسب نمی باشد.
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