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ADMIX PU700 
 ماستیک درز بندی تک جزیی  

 

 
 

 هاویژگی 

ADMIX PU700    و قابليت برگشت پذيري بسيار عالي است. پايداري بسيار    درصد(  25داراي خاصيت کشساني زياد )تا

. در برابر اشعه ماوراي بنفش  شودمي + درجه سانتي گراد سخت يا نرم  80تا    -30خوبي در برابر دماي محيط دارد و بين  

   ي ساختمان نيز استفاده کرد.توان آن را در فضاي خارجپايدار است و مي 

 

 مشخصات فنی 

 دانسيته ر سانتي مترمکعب بگرم    3/1حدود  

 دماي اجرا  + درجه سانتي گراد35+ تا  5بين  

درصد  25حدود    ظرفيت انبساط دائمي  

ساعت   5/1حدود    گرادسانتي   درجه  20تشکيل پوسته در   

 پايداري حرارتي + درجه سانتي گراد80تا    -30بين  

 سرعت گيرش  ساعت   24در  ميلي متر    2حدود  

 کشش تا نقطه پاره شدن  درصد   600بيشتر از  

 

 روش اجرا 

  :آماده سازی سطح

باقيمانده شيرآبه سيمان يا دوغاب   تراشيدند. گريس و رنگ باش ،آلودگي، روغن   و عاري ازخشک  ،تميز، سخت  د سطح باي

مگاپاسکال باشد. براي اينکه عملکرد    5/1  دبسيار مهم است. در حالت عمومي مقاومت کششي سطح تماس مستقيم باي

اتيلن اسفنجي با سلول هاي بسته  ميله  را به وسيلهد، عمق درز  شوماستيک به درستي انجام   کنيد که تنظيم  هاي پلي 

 و سطح سوم ماستيک آزادانه حرکت کند. ماستيک به آن نچسبد  

 

 : طراحی درز

 . ميليمتر  25حدود نصف عرض آن طراحي شود، بخصوص براي درزهاي بيشتر از  بايد  براي عملکرد صحيح ماستيک عمق درز  

ADMIX PU700  توليد    ماستيک به صورت تک جزيي  يورتان مخصوص  پلي  پايه رزين  بر  منعطف که  درزبندي 

شود و کاربرد آن بسيار آسان  شود و نياز به اختالط ندارد. اين محصول در کارتريج هاي آماده مصرف عرضه مي مي

 است. 
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 : پرایمرزنی

شيشه نيازي به پرايمر  يا    فلزمانند آجر،    روز و سطوحي با مصالح ساختماني  28درزهاي بتني عمل آوري شده و مسن تر از  

 سطوح فلزي را قبل از اجراي ماستيک چربي گيري کنيد.   د.ن ندار

 

 :اجرا

ADMIX PU700  شود. يک سر کارتريج آلومينيومي را ببريد و آن را در درون تفنگ دستي يا آماده ارائه مي  به صورت

به وسيله يک ماله و مايع غير الکلي بصورت مقعر  پنوماتيک قرار داده و بالفاصله شروع به استفاده نمائيد. سطح ماستيک را  

   توان همزمان انجام داد.فاقد حباب درآوريد. اجراي افقي و عمودي را مي 

 

 توجه

قبل از اجراي ماستيک سطوح اطراف درز را با چسب نواري کاغذي بپوشانيد و بالفاصله پس از اتمام کار سطوح اطراف را با  

 .  فوري تميز کنيدپارچه آغشته به تينر  

 

 مراقبت از وسایل کار 

 . ابزار کار را با تينر فوري شستشو داد  بايددر اتمام هر مرحله از کار  

 

 بندی  بسته

ADMIX PU700   شود ميلي ليتري عرضه مي  600در کارتريج هاي . 

 

 انبارداری 

ADMIX PU700    سرپوشيده و به دور از تابش نور  گراد در محيط  + درجه سانتي 5بايد درظروف اصلي خود و در دماي

توانيد آن را به آرامي گرم نموده و بهم بزنيد تا دوباره بازيافت شود. عدم  خورشيد نگهداري شود. در صورت يخ زدن مي

رعايت شرايط انبارداري مناسب ممکن است باعث آسيب ديدن محصول يا ظرف آن شود. براي کسب اطالع از روش انبارداري  

 تماس حاصل نماييد.    دماوند سفید پارسیانفني شرکت    مناسب با بخش

 

 ایمنی  نکات 

ها  نيز ممکن است باعث آسيب شود. در صورت تماس احتمالي با چشم  ADMIX PU700همانند تمامي محصوالت شيميايي  

ن را به دقت  دقيقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نماييد. در صورت تماس با پوست آ  15بالفاصله آن را به مدت  

 بشوييد. در هنگام کار از لباس کار، دستکش و عينک ايمني استفاده کنيد. 
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 کیفیت  یدیهیتا

 ن يا  ي فيتوليد و عرضه مي شوند، تحت کنترل بخش کنترل ک  پارسیان  دیدماوند سفمحصوالتي که توسط شرکت    تمام

 است. شرکت و مطابق با استانداردهاي کيفي بين المللي  

 

 یلی اطالعات تکم

ن  در تکم  ازيصورت  اطالعات  ا  يليبه  کارشناسان  تلفن  نيبا  با  الکترون  اي  88678880-3  يهاشرکت        ي کي پست 

info@white-damavand.com   دييتماس حاصل فرما.  


