
 
 

  

 

 

 بتن پارس ورتانی یپل کیماست

 
 باشد . یم یو فلز یبتن یدر سازه ها یافق یانبساط یباال جهت پر نمودن درزها تهیسیاالست اتیبا خصوص ورتانی یپل هیبرپا ییدو جز یاالستومر

 

 مطابقت دارد : لیذ یپارس با استانداردها ورتانی یپل کیماست

 
BS 5212 - ASTM D2203 

 
TT-S-00227E TYPE II CLASS A 

 
BS ISO 11600 - CRD- C506 

 
ASTM C1521-08 

 

  و اثرات: خواص

 

 به انواع مصالح . ادیز اریبس یچسبندگ

 طول باال. ادیازد درصد

 . یطیدر برابرعوامل مح مقاوم

 . دیدر برابر تابش نور خورش مقاوم

 .ادیز یشیفرسا استحکام

 . نییپا یدر دما یریانعطاف پذ تیقابل

 انقباض . بدون

 یباال در مقابل مواد نفت ییایمیش مقاومت

 یخود تراز تیخاص یدارا

 کاربرد: موارد

 

 کف . یانبساط ینمودن درزها پر

 . یافق یبند نمودن درزها و ترکها آب

 لوله ها ، کف ، سالن ها و سردخانه ها. یدرزبند

 ها. روگاهیاستفاده در باند فرودگاه ها ، اسکله ها و ن قابل

 مصرف: زانیم

 

 بـاشـد . یمصـرف قـابل محـاسبـه م ـزانیم تریبرل لوگرمیک ۳/۱به طول ، عرض و ارتفاع درز و وزن مخصوص  بسته
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 مصرف: روش

 

 و....باشد. یمی، گرد و غبار ، ذرات سست ، رنگ قد یاز هرگونه چرب یعار ستیبا یکار م ریسطوح ز ابتدا

 . لحاظ شود  %۷۰ کیماست یباشد، حداکثر رطوبت مجاز هوا جهت اجرا %۴کمتر از  ستیبا یاجرا ، رطوبت سطح م زمان

باالتر  گرادیدرجه سانت ۳یال۲سطوح ،  یدقت نمود که دما ستیبا یم"باشد الزاما ی( م%۷۰که رطوبت در حداکثر مجاز) ی، موقع کیماست یاجرا یبرا

 باشد. طیمح یاز دما

 

 . و رطوبت گردد  یاز هرگونه آلودگ یوعار زیساخت کامالًتم لیابزار و وسا هیاز اجرا کل شیپ

 . دیی+پّره (مخلوط بفرمالی)در یهمزن برق کیبه نسبت مشخص ، با استفاده از  Bرا با جز  A جز

 اجرا شود . یزشیدر مقاطع مورد نظر به صورت ر قهیدق ۴۰-۵۰بوده و در مدت کمتر از  کنواختیحاصله کاماًلهمگن و  بیشود ترک دقت

 

 :ییایمیو ش یکیزیف مشخصات

 

 : دلخواه رنگ

 تریبر ل لوگرمیکA+B :     ۱/۳مخصوص وزن

 ظیغل الیس   :A+Bمخلوط  یکیزیف حالت

 ASTM C920 % ۳۷۵       طول : ادیازد درصد

 Shore A ۳۰:  یسخت

 N/mm2 45/2 DIN ۵۳۵۰۴ : یکشش مقاومت

 N/mm2 0.6طول :  ادیازد %۱۰۰در حالت  یکشش مقاومت

 DIN ۵۳۵۰۴   :  استاندارد مطابق

 

 : یمنیا موارد

 

 است . یالزام نکیاز دستکش و ع استفاده

 دییبفرما یشستشو از آب و صابون استفاده شود و از شستشو با حالل جداً خوددار ینمود ، برا دایمحصول تماس پ نیدر زمان اجرا پوست بدن با ا اگر
. 

 یپاک نم یحالل چیبا ه نصورتیا ریاجرا وجود دارد در غ لیخشک نشده است امکان پاک کردن ابزار و وسا کیکه ماست یتنها تا زمان دییفرما توجه

 شود .
 

 : مالحظات

 : ینگهدار نحوه

 باشد. یم یقابل نگهدار گرادیدرجه سانت ۳۵ یال ۵ ی، در دما دینور خورش ی، دور از تابش طوالن هیاول یماه در بسته بند شش

 : یبسته بند نوع

 یلوگرمیک ۵ یها بسته


