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Seal Joint R
درزگير گرم ريز بر پايه قير الستيكي
تعريف Seal Joint R :یک قير الستيكي پالستو االستيک است که در اثر گرم کردن نرم شده و به راحتي
جریان مي یابد و براي درزگيري درزهاي افقي و روسازیها و جاده ها مناسب است  .این درزگير مطابق
با استانداردهاي ذیل مي باشد :
T1 bit FUG 82
FS – SS – S 164
ASTM D1190 – 74
SWISS SNV 671 625a

موارد مصرف :به عنوان ماستيک آب بند انعطاف پذیر و با دوام براي درزهاي انبساط و درزهاي ساختماني مانند موارد
ذیل کاربرد دارد:
جاده هاي بتني و سطوح پارکينگ
باند پرواز و باند ماشين رو فرودگاه
روسازي هاي آسفالتي
پشت بام ها و بالكن ها
پارکينگ هاي طبقاتي
کانال ها
فوايد:

چسبندگي عالي به اکثر مصالح دارد.
در دماي پایين نيز انعطاف پذیري خود را از دست نميدهد.
در شرایط مختلف جوي مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.
در برابر آب دریا و فاضالب مقاومت خوبي از خود نشان ميدهد.

مشخصات فني :رنگ :سياه
نوع :قير اصالح شده با الستيک
بسته بندي :سطل هاي  61کيلوگرمي
وزن مخصوص(در دماي 6/2 :) 02°Cکيلوگرم بر ليتر
دماي بهينه اجرا 611°C :تا 681°C
دماي بهره برداري -22°C :تا 01°C
ظرفيت تغيير شكل %22 :عرض ميانگين درز
دماي ايمن گرم كردن261°C :
شرايط نگهداري :دور از تابش مستقيم آفتاب  ،در دماي کمتر از  01°Cنگهداري گردد.
مدت نگهداري22 :ماه پس از توليد به شرط نگهداري مناسب در بسته بندي اوليه و باز نشده
مشخصات درز:
حداقل عمق درز  61 :ميليمتر
نسبت عرض به عمق براي درزهاي انبساطي 6:6 :تا  = 6 : 6-6/2( 6 : 6/2عرض  :عمق)
نسبت عرض به عمق براي درزهاي ساختماني و انقباضي 6:6 :تا  = 6 : 6-2/2( 6 : 2/2عرض  :عمق)
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كاربرد :آماده سازي سطح :

سطح باید محكم  ،تميز و عاري از هرگونه گرد و غبار ،چربي ،گریس و یا ذرات سست باشد .الیه هاي
ضعيف و همچ نين آلودگي ها را باید توسط روش هاي مكانيكي ماننـد شات بالست ،برس سيمي برقي
یا تيشه اي کردن برداشت .پس از آن حتماً باید سطح را به طور کامل از گرد و غبار تميز کرد.
اجراي پرايمر:

از  Seal Joint – Primer 10براي پرایمر زني استفاده گردد .قبل از اجراي  Seal Join Rحداقل 6
ساعت و حداکثر  62ساعت جهت خشک شدن پرایمر صبر کنيد.
حرارت دهي:

در حمام روغن یا ظرف مخصوص ذوب کردن که مجهز به ميله همزن باشد تا دماي 611 -681°C
حرارت دهيد تا به ماده اي با رواني قابل ریختن برسيد .از حرارت دادن مستقيم اجتناب شود.
نحوه اجرا :

به وسيله یک سطل لبه دار یا سایر ابزار مناسب و رایج دیگر در محل مورد نظر ریخته شود.
نكات مهم :

 همراه با مواد حاوي قطران زغال سنگ استفاده نگردد.
 براي کار در درزهایي که در معرض فشار آب هستند حتماً از تيشو استفاده شود.
تميزكاري:

پس از استفاده ،کليه وسایل و ابزارآالت را با ماده  Colma Cleanerتميز کنيد.
دستورات ايمني :پيش بيني هاي ايمني :هنگام اجرا از عينک و دستكش استفاده نمایيددر صورت تماس با پوست با آب و صابون
بشویيد .در صورت تماس با چشم و یا مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشویيد و بالفاصله به پزشک مراجعه کنيد.
درصورت تنفس بخارات حاصله به فضاي باز مراجعه کرده و تنفس کنيد .سعي در ایجاد تهوع نكنيد و به پزشک مراجعه کنيد.
مسائل زيست محيطي :این ماده در حالت مایع آب را آلوده مي کند .مقادیر اضافي را در آب و یا خاك نریزید .
مسموميت  :غير سمي است.
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 :

