
 

  JOINT FILLER (JF-202)  ماستیک سرد ریز
  

  

 :شرح محصول   

  دارايماده اي يك جزئي بر پايه رزين هاي امولسيوني که جهت پرکردن درزهاي نما به کار مي رود که عالوه بر زيبايي و تنوع رنگ  JF-202  مـاستيك

بصورت  JF-202  درزبندي ماستيك.کند مي حفظ را خود ارتجاعي حالت و خصوصيات هوايي و آب بد شرايط در و است جوي عوامل برابر در بااليي مقاومت

 .سرد قابل استفاده مي باشد

 

 :موارد مصرف  

 جهت پرکردن درزهاي انبساط و ساختمانـي در نما 

 درزهاي بين ديواره هاي بتني 

 درزهاي بين پنجره و ديوار 

    

 :مزایا  

 چسبندگي بسار عالي 

  مقاوم در برابر بارش و عوامل جوي 

   شره نکردن در درزهاي عمودي 

  

 :روش و میزان مصرف  

جهت .اضافي خارجي باشدخشك ، تميز و عاري از هرگونه گرد وغبار و مواد چربي و نفتي بوده و فاقد هرگونه قطعات سست و مواد ” سطح زيرکار بايد کامال

کمپرسور 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 

 .با فشار باد متناسب استفاده نمود

 . پرشدن کامل درز ادامه مي يابد با استفاده از کاردك يا پمپ درون درزها ريخته ميشود و تا JF-202  ماستيك

 

 :مقدار مصرف  

 .گرم ماستيك مورد نياز است260 مقدار  10mm × 20mm براي هر مترطول ژوئن بابعاد   

 .گرم ماستيك مورد نياز است 540مقدار  20mm × 20mm براي هر مترطول ژوئن بابعاد  

  

 .از حرارت دادن مستقيم پرهيز شود :   توجه   



 

  

 :مشخصات فنی  

 خميري : حالت فيزيکي  

 و مشکي سفيد ،طوسي  :رنگ  

  1.3kg/liter  :صوزن مخصو  

  ASTM D 1190 :داستاندار  

  FLOW  :  ندارد 

 درجه سانتيگراد 04الي  5ماه در بسته بندي اصلي و بدور از تابش مستقيم آفتاب و يخزدگي در دماي 6تا   :شرايط و زمان نگهداري 

 بسته به سفارش مشتري  :بسته بندي  

  

  
  

 :حفاظت و ایمنی  

 م تماس 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 چش

 .داشته باشد

 شسته شودبا آب شيرين فراوان  "در صورت برخورد اتفاقي با پوست يا چشم بايد فورا. 

 به پزشك مراجعه شود "در صورت بلعيده شدن بايد فورا. 

 


