
 

Fuel Resistance Joint Filler 

   RAJFLEX (PU-210)  رتان دوجزئیماستیک پلی او
  

 

 :شرح محصول

بصورت سرد قابل استفاده و اجرا   PU-210 ماده اي دو جزئي بر پايه رزين هاي پلي اورتان و هاردنر ايزوسيانات ميباشد. ماستيك   PU-210 ماستيك

 . است بوده و در محيط هاي شيميايي و نفتي و در برابر ولتاژهاي الکتريکي داراي مقاومت بسيار عالي بوده و از قدرت چسبندگي بااليي برخوردار

  

 :موارد مصرف  

 بعنوان درزگيرنما علي الخصوص در مناطق ساحلي •

 ير در محوطه فرودگاه ها و پااليشگاه ها و پتروشيمي هابعنوان درزگ •

 .پرکردن درزهاي اجرايي و انبساط و منابع بتني آب شرب •

  

  

 :مزایا  

 چسبندگي بسيار عالي و انعطاف پذيري فوق العاده به کليه سطوح بتني، فلز،سنگ ،موزاييك و سراميك ✓

  فتي ،اسيدهاي رقيق و مواد شيميايي خورندهمقاوم در برابر حالل هاي ن ✓

 UV مقاوم در ولتاژهاي الکتريکي و اشعه خورشيد ✓

 سرعت و دقت باالي عمليات اجرائي ✓

 + درجه سانتيگراد140تا  -30مقاوم در دماي  ✓

  

 :روش و میزان مصرف  

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

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 

 .کمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود

 ترکيبي متريال.  شود ميکس آرامي به شکل ديسکي ي پره به مجهز دستي دريل با و کرده اضافه  اختالط نسبت به رزين حاوي ظرف به را  هاردنر ايزو

 . باشد مي درزها درون در اعمال آماده ميکس دقيقه 5 مدت از بعد ظرف داخل

  

   

 



 

 : نسبت اختالط وزنی

       واحد :   8 رزين    

  واحد : 1 هاردنر    

   

 :مقدار مصرف

 .گرم ماستيك مورد نياز است 320مقدار  10mm × 20mm براي هر مترطول ژوئن بابعاد   

 .گرم ماستيك مورد نياز است 640مقدار  20mm × 20mm براي هر مترطول ژوئن بابعاد   

  

 :مشخصات فنی  

 عدوجزئي ماي  :  حالت فيزيکي  

 طوسي  : رنگ  

 1.6kg/liter    ص:وزن مخصو  

  ASTM D 2939 د:استاندار  

 ساعت بسته به شرايط و دماي محيط 24حدود    :زمان کيور  

 درجه سانتيگراد40الي  5تا يك سال در بسته بندي اصلي و بدور از تابش مستقيم آفتاب و يخزدگي در دماي    :شرايط و زمان نگهداري  

   :بسته بندي  

  

   

 :حفاظت و ایمنی  

م 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 ❖

 .تماس داشته باشد

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

 .به پزشك مراجعه شود "ورادر صورت بلعيده شدن بايد ف ❖

 


