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ADMIX BM730 
 ماستیک بر پایه قیر برای اجرا به روش سرد 

 

 موارد کاربرد 

ADMIX BM730    بندی و آب  پر کردن  بتنيبرای  با سقف شيرواني،  آسفالتهای  ترک،  درزهای  اطراف    ،فواصل ديوار 

 های صنعتي مناسب است. ها و سوله ی بتني و کامپوزيتي، سقف هالوله 

 

 مشخصات فنی 

 شکل ظاهری  خمير سياه رنگ 

 دانسيته   متر مکعبر سانتي بگرم    25/1

 تاب حرارتي  + درجه سانتي گراد60تا    -20

 صد جامد در %80

  سفت شدن نهايي سانتي گراددرجه    35روز در    28
 

 روش اجرا 

ADMIX BM730    سفت،    دباي  کار  تمامي سطحآماده سازی سطح اهميت زيادی دارد،  .  کرديا ماله اجرا  کاردک  با  را مي توان

اين محصول به شکل خمير آماده مصرف  چربي باشد.  و    های خرد شدهصاف و عاری از هر گونه آلودگي، گرد و خاک، تکه

عرضه مي شود و نياز به پرايمر ندارد. برای اتصال بهتر الزم است سطوح داخلي درزها با استفاده از سنباده يا سند بالست  

 د. د ولي نبايد آب مشهود وجود داشته باشکراجرا  نيز  را مي توان بر روی سطح مرطوب  کامال تميز و زبر شود. ماستيک  

 

در هنگام پر کردن درز دقت شود که عمق ماستيک اجرا شده کمتر از عرض آن باشد. ابتدا با استفاده از پرکننده    توجه:

  درز، عمق اضافي درز را تا ارتفاع الزم پرکرده و سپس اقدام به اجرای ماستيک نماييد.

 

 مراقبت از وسایل کار 

در صورت خشک شدن آن را تراشيده و سپس با پارافين يا حالل نفتي    تينر شستشو دهيد.با  ن  ابزار کار را قبل از خشک شد

ADMIX BM730   های هيدروکربور است که برای درزگيری قطعات  خمير تک جزئي غليظ بر پايه قير اصالح شده با حالل

و پس    استرود. اين محصول دارای چسبندگي بسيار خوب به سطوح بتني، آجر، سنگ و ديگر مصالح کار مي ه ساختماني ب

 . شود از خشک شدن تبديل به ماستيک سياه رنگ منعطف مي 
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 تميز نمائيد. 

 

 بندی  بسته

ADMIX BM730  شود. کيلوگرمي عرضه مي  220و    12های  در ظرف 

 

 انبارداری 

ADMIX BM730    بايد در ظروف اصلي خود در محيط سربسته و به دور از تابش آفتاب يا دمای زياد نگه داری شود. اين

محصول قابل اشتعال است و الزم است در هنگام انبارداری تمهيدات الزم برای پرهيز از ايجاد جرقه يا شعله آتش به عمل  

 . استماه    12عمر مفيد اين محصوالت  آيد.  

بارداری مناسب ممکن است باعث آسيب ديدن محصول يا ظرف آن شود. برای کسب اطالع از روش  عدم رعايت شرايط ان

 انبارداری مناسب با بخش فني شرکت دماوند سفيد تماس حاصل نماييد.  

 

 ایمنی  نکات 

ADMIX BM730  کشيدن د. از  دار مراقبت ويژه در زمان استفاده و انبارداری  نياز به  تمامي محصوالت شيميايي،    همانند

د. در صورت پاشيده شدن روی  شوها، دهان، پوست و مواد غذايي اجتناب  تماس با چشم  سيگار و ايجاد شعله پرهيز شود. از

به    دشود باي  چنانچه بطور اتفاقي بلعيده  دقيقه با آب تميز شستشو دهيد.  15ه به مدت  پوست يا چشم موضع را بالفاصل

 بسته شود. پزشک مراجعه نمائيد. در ظروف  پس از استفاده  

 

 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 استانداردهای کيفي بين المللي  

 

 یلی اطالعات تکم

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

info@white-damavand.com  دييتماس حاصل فرما . 

 


