)Joint Sealant (Hot

ماستیک گرم ریز)RAJSEALANT(HS-101

شرح محصول:
ماستيك  HS-101ماده اي است تك جزئي بر پايه قير ،رابر و رزين كه پس از گرم كردن تا حد رواني داخل درزهاي افقي انبساط و اجرايي ريختـه
مي شود.

موارد مصرف:
•

جهت پركردن درزهاي انبساط و ساختمانـي

•

جاده هاي بتني و پاركينگها و پياده روها

•

كف هاي بتني كارخانجات صنعتي

•

بامها و تراس ها

•

منابع بتني ذخيره آب ،استخرها و كانال هاي آب رساني

مزایا:
✓
✓
✓
✓
✓

دردرجه حرارتهاي پايين قابليت انعطاف آن محفوظ مي ماند.
در مقابل آب دريا و شرايط جوي مقاوم مي باشد.
داراي قدرت چسبند گي بسيار عالي بر روي اغلب مواد مي باشد.
به سرعت سفت مي شود.
در مقابل تنش هاي حرارتي و مکانيکي بتن كامالً مقاوم باشد

روش و میزان مصرف:
سطح زيركار بايد كامال” خشك  ،تميز و عاري از هرگونه گرد وغبار و مواد چربي و نفتي بوده و فاقد هرگونه قطعات سست و مواد اضافي خارجي باشد.جهت
شستشوي مواد چربي و قطعات سست چسبيده به سطح مي توان از يك واترجت با فشار آب متناسب و براي از بين بردن گرد و غبار ميتوان از يك
كمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود.
مقدار مورد نياز ماستيك را بوسيله ي حرارت دهي غير مستقيم با استفاده از مخزن دو جداره در دماي  +140تا  +160درجه سانتيگراد ذوب كرده
و بصورت مواد مذاب درون درزها اعمال گردد.

مقدار مصرف:
براي هر مترطول ژوئن بابعاد  10 mm × 20mmمقدار  260گرم ماستيك مورد نياز است.
براي هر مترطول ژوئن بابعاد  20mm × 20mmمقدار  540گرم ماستيك مورد نياز است.
توجه:
از حرارت دادن مستقيم پرهيز شود.

مشخصات فنی:
حالت فيزيکي  :الستيکي
رنگ  :سياه
وزن مخصوص1.3kg/liter :
استانداردASTM D 1191 :

 : FLOWندارد
شرايط و زمان نگهداري  :تا يك سال در بسته بندي اصلي و بدور از تابش مستقيم آفتاب و يخزدگي در دماي  5الي 40درجه سانتيگراد
بسته بندي  :بسته به سفارش مشتري و در سطل هاي فلزي

حفاظت و ایمنی:
❖ اين ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر براي سالمتي و محيط زيست قرار ندارد با وجود اين نبايد به هيچ عنوان بلعيده شود و يا با چشم
تماس داشته باشد.
❖ در صورت برخورد اتفاقي با پوست يا چشم بايد فورا" با آب شيرين فراوان شسته شود.
❖ در صورت بلعيده شدن بايد فورا" به پزشك مراجعه شود.

