ماستیک پلی یورتان

PU-Mastic

» شرح محصول
ایي هاستیک کِ تش پایِ سصیي پلی یَستاى ٍ تِ طَست تک جضئی
طشاحی ٍ تَلیذ شذُ اص ًسل جذیذ االستَهشّای تشهَست پشکٌٌذُ دسصّای
اًثساطی هی تاشذ  .پس اص اجشا شذى دس هحل دسصّای اًثساطی ٍ طٍئي ّا  ،تِ
لحاظ هجاٍست تا َّا تِ ٍضؼیت جاهذ اًؼطاف پزیش تا خاطیت کشساًی تسیاس
صیاد تثذیل شذُ ٍ هاًذگاسی ٍ ثثات کیفی آى دس ششایط سخت هحیطی تا طَل
ػوش ساصُ تتٌی تشاتشخَاّذ تَد  .هشخظات فٌی ایي هحظَل تش اساس
استاًذاسدّای ریل قاتل اسصیاتی است:
ASTM C510, ASTM C793, ASTM C794, ASTM C920
ASTM D412, ASTM D1149, ASTM D2240, ASTM G154
BS ISO 11600
TT-S-00230C TYPE 2 Class A

» خواص و اثرات






سشیغ خشک
هقاٍهت تاال دس تشاتش UV
دٍام ػالی
چسثٌذگی ػالی تِ تتي  ،شیشِ  ،سشاهیک  ،سطَح سًگ آهیضی شذُ ٍ ...
سوی ًیست ٍ دس تواس تا آب آشاهیذًی قاتل استفادُ است

 هقاٍهت تاال دس تشاتش تٌش ّای تششی
 سَْلت اجشا تا استفادُ قلن ٍ یا اسپشی کشدى
 ضذ جلثک ٍ خضُ
» موارد کاربرد






دسص ّای اًثساطی طٍئي ّا
سیل کشدى تشک ّای تظادفی ٍ دسص ّای کٌتشل
دسصتٌذی لَلِ ّا ٍ قطؼات پیش ساختِ
دسصتٌذی ًواّای کاهپَصیت
آب تٌذ ًوَدى اًَاع دسصّا دس ساصُ ّای ریل:
 دسصتٌذی هحل اتظال فلٌج ٍ لَلِّای فلضی
 سذ ٍ ًیشٍگاُ ّا
 تًَل ّا ٍ خطَط اًتقال آب
 تظفیِ خاًِ ّای آب ٍ فاضالب
 هخاصى آب آشاهیذًی ٍ سپتیک ّا
 هٌَْل ّا ٍ ٍلَپیت ّا

» مقذار مصرف
هیضاى دقیق هظشف ایي هحظَل تا تَجِ تِ اًذاصُ ػشع ،استفاع ٍ طَل
دسص (هحاسثِ حجن دسص) ٍ تا احتساب ٍصى هخظَص هحظَل هشخض
هیگشدد.

اتؼاد دسص ()mm * mm

هیضاى پَشش دّی ّش کاتشیج ( )600 ml.

10 * 10

 6هتش طَل

20 * 20

 1/5هتش طَل

30 * 15

 1/3هتش طَل

40 * 20

 0/00هتش طَل

50 * 25

 0/45هتش طَل

» روش مصرف
قثل اص آهادُ ساصی هحظَل هی تایست هحل دسص کاهال تویض گشدد ٍ
ّشگًَِ چشتی  ،قطؼات سست ،گشد ٍ غثاس ،سطَتت ٍ  ...اص هحل دسص صدٍدُ شَد
ٍ تا تَجِ تِ ًَع تستِ تٌذی هاستیک پلی یَستاى تک جضئی (کاستشیج
سَسیسی) ،هیتایست اص اتضاس هخظَص (تفٌگ تضسیق هاستیک) جْت تضسیق
 PU-Masticاستفادُ گشدد.

ًکتِ فٌی  : 1تٌا تش استاًذاسدّای تیي الوللی هی تایست  ،ػوق اجشای دسصّایی
کِ ػشع آى اص  2.5ساًتی هتش کوتش است تا ػشع آى تشاتش تاشذ.
دس خظَص دسص تا ػشع تیش اص  2.5ساًتی هتش ػوق اجشای دسص هی تایست
تقشیثاً ًظف ػشع دسص اجشا گشدد.

ًکتِ فٌی  :2تشای ایجاد هحذٍدیت دس ػوق دسصّائی کِ اًذاصُ ػوقشاى اص
ػشضشاى تیشتش است هی تایست اص  Joint Fillerهٌاسة استفادُ ًوَد (هٌظَس

اص جَیٌت فیلش هٌاسة ،هادُ ای است کِ قاتلیت استجاػی داشتِ تاشذ ٍ تِ
هاستیک ًچسثذ)  .تشای ایي اهش هی تَاى اص پالستَ فَم استفادُ ًوَد .
» مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیضیکی  :خویش
سًگ  :خاکستشی

ٍصى هخظَص 1.20±0.02 g/cm3 :
صهاى خشک شذى سطحی 30 :دقیقِ
هقذاس خشک شذى 2 :تا  3هیلیوتش دس سٍص
دسطذ اصدیاد طَل  :تا %000
تاصگشت تِ حالت اٍلیِ %07:
قاتلیت حشکت دسص %30:
سختی) 5±20 : ( Shore A
» شرایط نگهذاری
هذت ًگْذاسی  12 :هاُ دس تستِ تٌذی اٍلیِ
ظشف دس تستِ ،دٍس اص سطَتت ٍ یخصدگی ٍ تاتش هستقین ًَس خَسشیذ
تْتشیي دهای ًگْذاسی +10:تا  +30دسجِ ساًتیگشاد

» حفاظت و ایمنی
استفادُ اص ػیٌک ،دستکش ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَطیِ هیگشدد .دس
طَست تواس تا پَست قثل اص خشک شذى تویضگشدد .دس طَست تواس تا چشن
ٍ یا ًفَر تِ دّاى تالفاطلِ تِ پضشک هشاجؼِ شَد.

