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PU Flex-3
ماستيك پلي اورتان براي درزهاي انبساط،
مقاوم در برابر مواد شيميايي
تعريف PU Flex-3 :يك درزگير تك جزيي انعطاف پذير بر پايه پلي اورتان است كه مقاومت مكانيكي بسيار خوبي
دارد .اين محصول با رطوبت موجود در هوا واكنش مي دهد و به يك درزگير االستيك تبديل مي شود.
موارد مصرف PU Flex-3 :يك درزگير چند منظوره است كه براي موارد مصرف متعددي از قبيل موارد زير مناسب است :
درزهاي انبساطي كف و ژوئن ها
درزهاي كف در مناطقي كه در معرض مواد شيميايي قرار دارند.
درزهاي مربوط به تصفيه خانه هاي پساب و فاضالبهاي غير صنعتي
درزگيري انواع درزهاي بين اجزاي ساختمان
آب بند كردن انواع درزها در سازه هايي مانند سدها و نيروگاه ها  ،تونل ها و خطوط انتقال
آب  ،استخرهاي آب گرم و سرد  ،جكوزي  ،مخازن نگهدارنده آب  ،سپتيك ها و ...
فوايد:

انعطاف پذيري بسيار باال
عدم ايجاد حباب در حين عمل آوري
مقاومت مكانيكي و شيميايي عالي
چسبندگي عالي به اكثر مصالح ساختماني مانند بتن  ،سنگ  ،فوالد  ،آلومينيوم و ...

اطالعات فني  :رنگ :خاكستري
نوع :پلي اورتان يك جزئي
شکل ظاهری :خمير (ماستيك)
بسته بندی :تيوب هاي  066ميلي ليتري
وزن مخصوص :حدود  1/2گرم بر ميلي ليتر ()DIN EN 27390-St-U20
میزان مصرف :باتوجه به وزن مخصوص و بر اساس طول،عرض و ضخامت درزگير ،بايستي محاسبه گردد
شرايط نگهداری :دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب  ،در دماي بين  5°Cتا  06°Cنگهداري گردد.
مدت نگهداری 12 :ماه پس از توليد به شرط نگهداري مناسب در بسته بندي اوليه و باز نشده
مشخصات پیشنهادی برای درزها:

 براي بازۀ دمايي06درجه(اختالف حداكثروحداقل دما) توصيه ميشود كه درزها داراي مشخصات زير باشند :
فاصله بين درزها (متر)
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4
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8
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حداقل عرض درزها (ميليمتر)
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ضخامت درزگير (ميليمتر)

16

16
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26

 هنگام استفاده از درزگير به عرض درز توجه شود.
 براي نواحي خارجي (بازۀ دمايي  86درجه) پيشنهاد مي شود كه درزها داراي مشخصات زير باشند.
فاصله بين درزها (متر)
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محدوده دما در زمان اجرا :دماي محيط و سطوح بايد بين  5°Cتا  46°Cباشد.
 دماي اجزاي ساختماني بايد تا  8ساعت پس از اجراي درزگير در اين محدوده دمايي قرار داشته باشند.
میزان سخت شدن :تقريباً  2ميليمتر در هر  24ساعت
در شرايط استاندارد (دما  20°Cو رطوبت  ، )%56مطابق با DIN 50 014-23/50-2
زمان الزم برای تشکیل پوسته سطحي :حدود  1تا  2ساعت
در شرايط استاندارد (دما  20°Cو رطوبت  ، )%56مطابق با DIN 50 014-23/50-2
دمای بهره برداری -46°C :تا 86°C
ظرفیت تغییر شکل %26 :عرض اوليه درز
برگشت پذيری :حدود ( %86مطابق با )DIN EN 27 389
مقاومت در برابر فشار آب 0 :بار ( بدون اعمال اليه محافظ بر روي آن )
تغییر حجم :حدود  -0درصد (حدود  0درصد كاهش حجم)  ،مطابق باDIN 52 451
مقاومت كششي :مطابق با DIN EN 28 339-B

+20 ºC

-16 ºC

-26ºC

 25درصد ازدياد طول

6/0 N/mm²

6/4 N/mm²

6/5 N/mm²

 56درصد ازدياد طول

6/4 N/mm²

6/7 N/mm²

6/7 N/mm²

 86درصد ازدياد طول

6/5 N/mm²

6/9 N/mm²

6/9 N/mm²

166درصد ازدياد طول

6/0 N/mm²

1/6 N/mm²

1/2 N/mm²

مقاومت كششي در:

مقاومت شیمیايي PU Flex-3 :توسط انستيتو پليمر و مطابق استاندارد  DIN 52 452 , part2براي سيستم اپوكسي
فلور و تصفيه خانه هاي فاضالب و پساب صنعتي مورد آزمايش قرار گرفته است.
Classification

()+(/)+

Testing
time
24h/ 72h

Name
3-and-4 star petrol

Testing
group
1
3

+/+

24h/ 72h

()+(/)+

24h/ 72h

Fuel oil EL,diesel oil as well as
unused lubricating oils
Benzol and benzol containing mixtures

*4a

)+(/-

24h/ 72h

Alcohols , glycol ether

5

)+(/-

24h/ 72h

Aliphatic halogenated - hydrocarbons

6

+/-

24h/ 72h

Aliphatic ester and ketones

7

+/+

24h/ 72h

Aliphatic Aldehydes

8

+/+

24h/ 72h

Watery solution of organic acids up to 10 %

9

+/+

24h/ 72h

+/+

24h/ 72h

) Organic acids(carboxylic acid
except formic acid
Anorganic lyes

11

+/+

24h/ 72h

Anrganic solutions, non – oxiding salts

12

-/-

24h/ 72h

Amines

13

+/+

24h/ 72h

Watery solution of organic tensides

14.1

+/+

24h/ 72h

Watery solutions of organic tensides

14.2

*گروه آزمايشي  4aشامل گروه هاي آزمايشي  2- 4bميشود.
( )+نسبتاً مقاوم (امكان ورم كردن دارد)
 +مقاوم

 -غير مقاوم

10
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در حالتي كه درزگير درتماس مستقيم با مواد شيميايي باشد مقاومت شيميايي آن محدود خواهد بود.
درزهايي كه در زمان بهره برداري ،در معرض مستقيم مواد شيميايي هستند بايد مرتباً شستشو شده و
پس از هر بار تماس با مواد شيميايي دوباره جال داده شده و بازسازي شوند.
كاربرد :شرايط سطح كار:

ديوارههاي درز (محل چسبيـدن درزگير) بايد استحكام كافي داشته باشد (حداقل مقاومت فشاري
 ، )25 N/mm2هموار بوده و گيرايي مكانيكي خوبي داشته باشد .همچنين متراكم ،خشك (براي
سطوح سيماني رطوبت كمتر از  )% 4و عاري از ذرات سست و شكننده باشد .حداقل مقاومت قلوه كن
شدن بايد  1/5 N/mm2باشد.
آماده سازی ديواره های درز:

ديوارههاي درز (محل چسبيـدن درزگير) بايد محكم  ،تميز و عاري از هرگونه گرد و غبار ،چربي،
گريس ،اليه هاي يخ زده و يا ذرات سست باشد .اليه هاي ضعيف و همچنين آلودگي ها را بايد توسط
روش هاي مكانيكي ماننـد شات بالست ،برس سيمي برقي يا تيشه اي كردن برداشت .پس از آن حتماً
بايد ديوارههاي درز را به وسيله فشار باد بطور كامل از گرد و غبار تميز كرد.
براي زدودن غبار و روغن از جدارههاي غير جاذب ميتوان از آب يا حاللهاي پاك كننده ماننـد
 Cleaner 5استفاده كرد .پيش از اعمال درزگير به درزها بايـد حاللها كامـالً تبخيـر شـده باشند.
چنانچه سطوح بتنـي درزها نم دار باشد بايد پيش از اعمال درزگير ،سطوح نم دار را با پرايمر مخصوص
 PU Primerآغشته كرد.
نقـاط قلوه كن شده بايد با يك مالت اپوكسي (مانند )Epoxy Dur 41لكه گيري و ترميم شوند .توصيه
مي شود كه تا پيش از عمل آوري نقاط ترميم شده ،اجراي درزگير انجام نشود.
بـراي زيرسـازي اين درزگير فقط از پركنندههاي اسفنجـي سـازگار با آن استفاده كنيـد .بـراي كاهش
عمق درز ( و در نتيجه كاهش ضخامت درزگير ) مي توان از پركننده هاي اسفنجـي ميله اي شكل
استفاده كرد.
قطر اين نوع پركنندهها بايد حدود  %26بزرگتر از عرض درز باشد .براي جلوگيري از آسيب رساندن به
پركننده هاي اسفنجـي در هنگام جايگذاري آنها بايد از ابزار غير نوك تيز (مانند قلم چوبي) استفـاده شود.
براي محـافظت بيشتـر در برابر فشـار آب توصيـه مي شود كه از يك پركننده اضافي از جنس
پلي استايرن منبسط شده ،در زير درزگير استفاده شود .ضمناً براي افزايش قابليت آب بندي درزها بايد
در زمان بتن ريزي از نوارهاي آب بند (واتراستاپ) استفاده كرد.
نحوه اجرا:

 PU Flex-3را با استفاده از دستگاه تزريق دستي يا بادي به درز اعمال كنيد و دقت نماييد كه
حبابهاي هوا در زير آن محبوس نشود .سطح درزگير را با استفاده از كاردك پالستيكي و يا ساير ابزار
مشابه ،صاف نماييد .در صورت نياز ،سطح نهايي درزگير را به وسيله محلول آب و صابون پرداخت و
صيقلي كنيد .دقت كنيد كه محلول آب و صابون به فضاي بين درزگير و جداره درز نفوذ نكند .در
مواردي كه قبل از اجراي  PU Flex-3بر روي جداره هاي درز  ،پرايمر اجرا شده است ،بايد تا زماني كه
پرايمر تازه است و چسبندگي دارد اقدام به اجراي  PU Flex-3نمائيد .اگر دماي سطح كار بيش
از  46°Cباشد موجب صدمه رسيدن به اين محصول مي شود .بنابراين در مواردي كه حرارت زياد است
بايد دماي سطوح مجاور كار را اندازه گيري و در صورت نياز آن را كنترل كرد.
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نکات مهم:

 در دماي حدود  26°Cتقريباً  14روز طول مي كشد تا  PU Flex-3به مقاومت شيميايي و مكانيكي
كامل برسد .در طول اين مدت حركت درز بمقدار بيش از  %16و نيز قرار گرفتن آن در معرض مواد
شيميايي مجاز نمي باشد.
 رنگ آميزي روي درزگير بطور كلي مجاز نمي باشد.
 PU Flex-3 در مقابل قير و روغنهاي مشتق از آن مقاوم نمي باشد .لذا بايد از هرگونه تماس آن با
قير پرهيز شود.
 عوامل محيطي (مانند مواد شيميايي ،دماي باال ،تابش فرا بنفش) ممكن است موجب تغييرات جزئي
در رنگ شوند .اين موضوع تأثيري بر خواص و عملكرد درزگير نخواهد داشت.
 در هنگام اجرا و به منظور حفظ تميزي و زيبايي سطوح اطراف جداره هاي درزها  ،محافظت از اين
سطوح به وسيله نوارهاي محافظ (مانند نوار چسب هاي كاغذي) توصيه ميگردد.
تمیز كاری:

تمام وسايل و ابزارآالت را بالفاصله پس از استفاده توسط  Colma Cleanerتميز كنيد .درزگير خشك
شده بصورت مكانيكي قابل جداشدن مي باشد.
دستورات ايمني

پیش بیني های ايمني :در هنگام كار با اين محصول استفاده از عينك و دستكش ايمني توصيه ميگردد.
اين محصول حاوي ايزوسيانات است .در صورت تماس با چشم با آب فراوان بشوييد و به پزشك مراجعه كنيد.
در صورت تماس با پوست ،با صابون و آب فراوان بشوييد .از كرم محافظ پوست استفاده كنيد.
مسايل زيست محیطي  :اين محصول تا وقتي بطور كامل خشك نشده است مي تواند موجب آلودگي آب
شود .لذا نبايد بدرون آب ،فاضالب يا بستر زمين راه يابد .مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.
حمل و نقل :بي خطر

ناميکاران (سهامي خاص) توليد کننده مواد شيميايي ساختمان در ايران
تهران ،بزرگراه صدر ،ميدان پيروز ،ابتداي بلوار قيطريه ،پالک 7
پست الکترونيکinfo@namikaran.com :

تلفن 33377222-8 :و )132( 77272
فکس)132( 33377221 :
وبwww.namikaran.com :

