
   
     AFRA-FLEX TP- 360 

  یجزئ دواورتان  یپل کيماست
            

محصول :شرح   

   AFRA-FLEX TP-360      اورتان  یپل هيبر پا یدو جزئ یاالستومريک ماستيک

 یم یو فلز یبتن یسازه ها ،یانبساط یباال جهت پر نمودن درزها تهيسياالست اتيخصوص
  .باشد 

 
 :مزایا 

 طول باال  اديدرصد ازد   -                به انواع مصالح اديز اريبس یچسبندگ -
 ديمقاوم در برابر تابش نور خورش  -                     . یطيمقاوم در برابر عوامل مح -
 نييپا یدر دما یريانعطاف پذ تيقابل -                            . اديز یشيفرسااستحکام   -
  یخود تراز تيخاص یدارا  -                    . یقابل مواد نفتدر باال  يیايميمقاومت ش -                                        بدون انقباض.   -
-   

  :موارد کاربرد
 لوله ها .کف سالن ها و سردخانه ها  یدرز بند  -    . یافق یآب بند نمودن درز ها و ترک ها    -     کف یانبساط یپر نمودن درزها - 
 . ها روگاهيقابل استفاده در باند فرودگاه ها اسکله ها و ن - 

  
  روش استفاده : 

محصول  یقبل از اجرا  باشد. رهيو غ یميگرد و غبار ذرات سست رنگ قد یاز هرگونه چرب یعار ستيبا یکار م ريابتدا سطوح ز
       رطوبت سطح ، زمان اجرا  دييشرکت استفاده بفرما نيا یشنهاديپ مريسطوح  درزها از پرا یالزم  است رو یچسبندگ شيبه منظور افزا

که رطوبت در  یروکش موقع یاجرا یبرا. لحاظ شود  ٪٧٠رطوبت مجاز هوا جهت انجام روکش  اکثرحد. درصد باشد  ۴کمتر از  ستيبا یم
ابزار  هياز اجرا کل شيپ. باشد  طيمح یگراد باالتر از دما یدرجه سانت ٣ یال ٢سطوح  یدقت نمود که دما ستيبا یباشد الزاماً م یحداکثر مجاز م

با  ليدر کيبا استفاده از .  دييفرما بيبه نسبت مشخص شده ترک Bرا با جزAجزء آ. گردد  یآلودگهرگونه از یو عار زيساخت کامالً تم ليو وسا
 قهيدق ۵٠ یال ۴٠بوده و در مدت کمتر از  کنواختي حاصله کامال همگن و بيدقت شود ترک . دييپروانه مناسب دو جز را با هم مخلوط بفرما

  . مصرف گردد
  

   : مشخصات فنی  
                                               یمشک: رنگ  

 DIN 53479    مطابق استاندارد                                                 گرم بر سانتيمتر مکعب  : ١.٣وزن مخصوص 

 DIN 53564   مطابق استاندارد                                               درصد                ٣٧٥    درصد ازدياد طول :

 DIN 53505     مطابق استاندارد                                                      ٣٥-٣٠ Shore Aسختی :                   
  DIN 53504     مطابق استاندارد                                                         ٢.٤٥   N/mm2         : کششی مقاومت
  DIN 53504     مطابق استاندارد                             ٦   N/mm2 :  طول ازديتد درصد 100 حالت در کششی مقاومت

  
  : بسته بندی
  .   یلوگرميک ٢٠و  ١٠و  ۵ یبسته ها

 
:شرایط نگهداری  

 لینصب وسا یريدر مناطق گرمس.  ديکن یريانبار جلوگ یدما شیو از افزا ینگهدار ديمحصول را به دور از تابش خورش نیا
 حيروش صح تیعدم رعا. باشد  یماه م ۶محصول تا  ديفوق عمر مف طیشرا تیدر صورت رعا. است  یهوا ضرور هیتهو

 .شود یظرف آن م ایمحصول و  دنید بيموجب آس یانباردار


