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Waterstop  

 استاپ واتر 

می باشد و براي آب بندي درزهاي )پلی وينیل کلرايد(  PVCواتر استاپ يك نوار قابل ارتجاع از جنس 

 واتر استاپ در انواع عرضهاي مختلف موجود می باشد. بكارمی رود. اجرايی و درزهاي انبساطی 
 

انبساطی مخازن آب، منابع آب، برجهاي آب، سد ها، سر  اين ماده براي آب بندي درزهاي اجرايی و

ريزها ، کانال، استخر آب و تصفیه خانه هاي آب و فاضالب در بتن  بكار می رود. بطوريكه قبل از بتن 

ريزي در جاي مشخص خود قرار داده می شود و پس از سخت شدن بتن بعنوان آب بند بتن ايفاي 

درزهاي سازه هاي بتنی مانند مترو، پارکینگ، تونل و ديوار  نقش می کند. همچنین براي آب بندي

 .هاي حايل بكار می رود
 

 جوشكاري آسان در محل 

 مناسب براي آب بندي در فشار آب باال 

 (تخت، حفره دار، کف خواب و ...) تنوع در ابعاد و اندازه هاي مختلف با توجه به نوع مورد نیاز 

  (P.V.C)مقاومت باالي پلی وينیل کلرايد  

 

     زرد رنگ:

 پلی وينیل کلرايد نوع:

 متري 03هاي رول :بسته بندي

 کیلوگرم بر لیتر 03/1-64/1  وزن مخصوص:

 نگهداري گردد. C03°دور از تابش مستقیم آفتاب ، در دماي کمتر از  شرايط نگهداري:

  در شرايط مناسب ط نگهداريسال پس از تولید به شر 3 مدت نگهداري:

  C43°تا  -C53° :دماي سرويس

 N/mm2 13 - 10    (ASTM D412)از بیش  :مقاومت كششي

    (ASTM D412)درصد  033بیش از   ازدياد طول در هنگام پاره شدن:

   Shore A 73 تا 71 سختي:

 دائمی: آب، آب دريا و فاضالب مقاومتهاي شيميايي:

 یموقت: مواد قلیايی غیر آلی رقیق شده، اسید هاي معدنی و روغنهاي معدن    

 CRD-C 572-65گروه مهندسین آمريكا استاندارد مطابق با  مقاومت قليايي:

 C533°تقريباً  دماي جوش:
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جوشكاري بايد فقط در محیطهاي با تهويه کافی انجام شده يا در حین کار از ماسك  :هاي ايمني پيش بيني

 اکسیژن استفاده شود.

 ريختن مقادير اضافی و ضايعات بايد طبق قوانین محلی انجام شود.دور : مسائل زيست محيطي

 غیر سمی است.: مسموميت

 بی خطر  :حمل و نقل 

 دستورات ايمني:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک ميدان پي تهران، بزرگراه صدر،

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


