 ماستیک درزگیر بیتومن رابر گرم اجرا POLYFLEX–HM3000
مطابق ASTM D1190
تعریف :
ماســتیک درزگیــر پلــی فلکــس  HM3000یــک ترکیــب بیتومــن رابــر اســت کــه تــا حالــت ســیالیت گــرم شــده و بــرای
درزگیــری درزهــای انبســاط و اجرایــی مصــرف مــی شــود.این ماســتیک دارای تائیدیــه آب شــرب مــی باشــد.
مصارف :
مخصوص آب بندی مخازن آب آشامیدنی ،استخرهای ذخیره آب و سدها
بعنوان درزگیر انعطاف پذیر و با دوام در درزهای انبساط و اجرایی نظیر :معابر و جاده های بتنی  ،اتوبانها
و خیابانها ،سقفها ،بالکنها ،پارکینگهای طبقاتی ،کانالهای آبرسانی ،منابع ذخیره آب آشامیدنی
* این ماستیک را در تماس با کولتار قرار ندهید.
خواص و مزایا :
مقاوم در برابر آب دریا و فاضالب
چسبندگی بسیار خوب به اکثرسطوح
بدون شره تا باالی +75 °c
ازدیاد طول تحت کشش  Elongationباالی %1000
حفظ انعطاف پذیری در دمای پائین
عدم تاثیر بر بو و مزه آب
رنگ  :مشکی
شرایط نگهداری :
به مدت دو سال در سایه دور از تابش آفتاب نگهداری شود.
جدول خواص :
دانسیته
جریان پذیری
نفوذپذیری 25 /150gr/ 5Sec
نقطه نرمی

1/2 Kg/l
 +180الی +160
> 90 Dmm
 +110الی +130

انبارداری

 24ماه

بسته بندی

لوله های مقوائی  4/8کیلوگرمی
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چسبندگی

بسیار خوب

دستورالعمل مصرف :
وضعیت درز :
 حداقل عمق درز : نسبت (پهنا  :عمق)برای درزهای انبساط:

10
2:1 - 1:1 - 1:2

آماده سازی سطوح :
تمام سطوح باید تمیز ،خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبنده سست باشند.
پوشش دادن با پرایمر:
ســطوح را بــا پرایمــر پلــی گام نــوع  Aپوشــانده و قبــل از اعمــال درزگیــر اجــازه دهیــد تــا بــه مــدت  1-4ســاعت
خشــک شــود.
گرم کردن :
در حمــام روغــن یــا ظــروف ذوب بــا ژاکــت روغــن (دیــگ دوجــداره) حــاوی هــم زن ،ماســتیک را تــا دمــای حــدود
 +160الــی  +180درجــه ســانتی گــراد حــرارت دهیــد تــا مــاده نــرم و قابــل ریــزش بــه دســت آیــد( .دمــا نبایــد
از  +190باالتــر رود).
اعمال :
توسط  Melter-pourerیا برای کارهای جزئی توسط مالقه های کارگاهی اعمال می شود.
تمیز کردن:
تمام وسائل و لوازم را فورا ً پس از مصرف با حالل پایه نفتی تمیز نمائید.
نکات مهم :
در خصــوص درزهایــی کــه عمیــق هســتند و همچنیــن درزهایــی کــه در معــرض فشــار آب قــرار دارنــد ،بایــد از
نوارهــای  Backing Rodالســتیکی کــه مقــاوم در برابــر حــرارت باشــند و یــا طنــاب کنفــی اســتفاده نمــود.
( +195تا )+190
حداکثر دمای مجاز حین گرم کردن:
دمای ریزش اپتیمم  +180( :تا )+160
دمای سرویس +70( :تا )-25
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