
   
     AFRA-FLEX OP- 360 

  یاورتان تک جزئ یپل کيماست
            

محصول :شرح 
، است  كسوتروپيكامالً ت،  Moisture Cure  ،يتك جزئ ورتان،ي يپل هيبر پا ريدرزگ ينوع كيماست نيا    

ماستيك پلي اورتان شود. يم ليتبد يو نرم كيواكنش با رطوبت خشك شده و به محصول االست ريكه تحت تاث
تك جزئي به دليل داشتن خاصيت كشساني و چسبندگي باال مقاومت بسيار خوبي در برابر تنش هاي وارده از 

بودن ، سبب آب بندي درز يا ژوئن مورد نظر در سطوح افقي و سازه خود نشان مي دهد .با توجه به نفوذناپذير 
به نوع سطح استفاده از  بسته  . زمان سخت شدن به رطوبت، دما و عمق درز وابسته است  عمودي مي گردد .

  شود.  يم هيمناسب توص مريپرا
 

 :مزایا 
 خشك  عيسر -

 UVباال در برابر اشعه  مقاومت -

  يعال دوام -
 شده يزيسطوح رنگ آم ك،يسرام شه،يبه بتن ،ش يعال يچسبندگ -

 يبرش يمقاومت باال در برابر تنش ها  -
  

  :موارد كاربرد
 خانه ها و درز دور لوله ها هي، تصف مخازن آب و فاضالب ، يبتن يسازه ها يانبساط يدرزها يآب بند -

 انبساط  يپر نمودن درزها  -

 كنترل يدرزها ميو ترم يتصادف ينمودن ترك ها ليس -

 شده  بيبتن تخر ميترم  -

 هينقل ليدر وسا رهيدر و غ شهينمودن درز اطراف ش پر -
 در ساختمان و سوله ها  يومينيو آلوم يسطوح فلز يدرزبند  -

 و سنگ ها  كيسرام يو پر كردن درز كاش يبند بآ -

  
  :  و میزان مصرف روش استفاده

 ،روغن ،  سيرگ، و غبار گرد  ذرات سست ، هايآلودگ هيكل نيدارد. بنابرا يخوب يشده چسبندگ يو آماده ساز زياورتان به سطوح تم يپل ريدرزگ
سيله سشوار پس به وسجهت اطمينان بيشتر ابتدا به وسيله كمپرسور باد و . به طور كامل از سطح زدوده شود ديبا يقبل يهاريگزدر ، رطوبت

ديواره يا د . در صورت نياز درصد باش 4صنعتي مي توان سطوح درز را آماده نمود . ميزان رطوبت با سطوح در تماس با درزبندي مي بايست كمتر از 
اورتان جهت افزايش  درصورت نياز ميتوان از پرايمر درزبندي پلي .شود و قسمتهاي سست جمع آوري گرددبايد بصورت منظم برش داده كف درز 

ده است شسته بندي ماستيك پلي اورتان تك جزئي كه بصورت سوسيسي ب، چسبدگي سطوح درز استفاده نمود. در صورت آماده بودن كليه موارد 
  ي گردد .مانجام  مخصوص خود گذاشته و بوسيله آن عمليات تزريق ماستيك داخل درز و ژوِئن ها در سطوح كف و ديوار را داخل گان تزريق

ورت نياز مي صندي در جرايي از چسب هاي كاغذي استفاده مي گردد . پس از اتمام درزبجهت نظافت بيشتر ، در صورت نياز در طرفين درزهاي ا
  توان به وسيله كاردك سطح نهايي ماستيك اجرا شده را يكنواخت نمود . 

  .ري گردددر صورت استفاده از چسب كاغذي در طرفين درز ، پيشنهاد مي گردد اندكي پس از اتمام ماستيك كاري ، چسب ها جمع آو
 



   : مشخصات فنی 
  

  مقدار  ويژگی

  پلی اورتان  پايه شيميايی

    يو طوس ديسف يمشك  رنگ

  نرم بدون شره  خميری  حالت فيزيکی

  ٢٥/١+ ٥/٠ gr/cm3    وزن مخصوص 

٥/١ –٢MPaحدود  مقاومت کششی

  ٣٠ - iSHore A٤٠  سختی

   C ± 90  ʹ  C ʹ 40-  مقاومات حرارتی

 ١٨/١ ±٠/ gr/cm³٠٣     دانسيته

  روز ٣ساعت ، نهايی  ٢٤ ساعت ، عمقی ٥سطحی   زمان خشک شدن 

  ندارد  آالينده محيط زيست

  صفر گرم در ليتر  فرارمواد 

  درجه سانتی گراد ٥دمای   حداقل دمای اجرا

  درصد ٣٠٠حدود   ازدياد طول در نقطه پارگی

  تريمترمربع در ل كي  ميكرون ) 1000ي  ( پوشش تئور

  
  
 

 : بسته بندی
  .  یتریل یلیم ۶٠٠به  وبیت ای یتریلیم ٣١٠ جیکارتر

:شرایط نگھداری
  به دور از حرارت و رطوبت. گرادیدرجه سانت +  ٢۵ تا  +  ١٠



  



  



 
 

 


