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 چسبندگي فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی
درصد ازدیاد طول زياد

 حفظ قابلیت انعطاف پذیری در گرمای شدید و یخبندان
مقاوم در برابرعوامل محیطي

مقاوم در برابر تابش نور خورشید
ره

ُ
بدون انقباض و ش

غیر سّمی و قابل کاربرد در مجاورت با آب آشامیدنی

این ماستیک پس از اجرا در محل درزهای انبساطی و ژوئن ها و پس از مجاورت با رطوبت هوا به حالت جامد انعطاف

  پذیر با خاصیت کشسانی بسیار زياد تبدیل شده که ماندگاری و ثبات کیفی آن در شرایط سخت محیطی با طول عمر

مدول کنار  در  ویژگی  این  که  دارد  مطابقت  استاندارد  با  محصول  این  سختي   بود.  خواهد  برابر  بتنی   سازه 

 االستیسیته مناسب و مقاومت کششی الزم باعث می شود که در برابر انواع تنش از خاصیت میرایي باالیي برخوردار

 شود و در اثر بروز زلزله و رانش های احتمالی با اتکا به خواص االستیسیته بسیار زيادی که دارد همچنان مقاطع را

آب بند نگه می دارد

 از ویژگی های این محصول می توان به چسبندگی فوق العاده زياد به انواع مصالح ساختمانی نظیر بتن، سنگ، 

 انواع فلزات و ...، درصد ازدیاد طول باال، حفظ قابلیت انعطافپذیری در گرمای بسیار زياد و یخبندان، مقاومت در برابر

 عوامل محیطی، مقاومت در برابر تابش نور خورشید، قابلیت رنگ پذیری با انواع رنگ های حالل دار یا محلول در آب،

عدم انقباض و شره و غیر سمی بودن و درنتیجه قابلیت کاربرد آن در مجاورت با آب آشامیدنی اشاره نمود

عملکرد و  بیشتر  چسبندگی  اجرا،  کیفیت  بردن  باال  منظور  به  است  الزم  پلی یورتان،  ماستیک  اجرای  عملیات   در 

زيرکار استفاده شود پرایمر مخصوص در  از  قوی تر، 

درزهاي انبساطي و ژوئن ها
آب بند نمودن انواع درزها در سازه های ذیل:

سد و نیروگاه ها
تونل ها و خطوط انتقال آب

تصفیه خانه هاي آب و فاضالب
مخازن آب آشامیدني و سپتیک ها

منهول ها و ولوپیت ها
درزبندي لوله ها و قطعات پیش ساخته

ماستیک پلی یورتان

شرح محصول:

 ماستیک پلی یورتان تک جزئی گونه توانمندی از نسل

 جدید االستومرهای ترموست پرکننده درزها می باشد

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

تک جزئیدرزگیر  
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مالحظات و بسته بندی:
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

مستقیم و تابش  یخبندان  از  دور  نگهداری:   شرایط 
نور خورشید

دمای نگهداری: 10+ تا30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: کاتريج 600 میلی لیتری

: مصرف وش  ر و  میزان 
 بتن حداقل باید به مدت 28 روز سخت شده و رطوبت
نیز درزها  باشد.   4درصد  از  کمتـــر  آن  در         موجود 
ُبرش استاندارد،  دستورالعمل های  با  مطابق   می باید 
از باید  درزها  پرایمر،تمامی  اجرای  از  قبل  شود.   داده 
باقیمانده و  خاک  و  گرد  چربی،  لودگی،  آ  هرگونه 
به بسته  باشد.  خشک   

ً
کامال و  شده  تمیز   سست، 

سند نظیر  مکانیکی  روش های  از  باید  زيرکار   کیفیت 
گوشه  بردن  بین  از  کرد.  استفاده  ساب زنی  یا  بالست 
و پرایمر  چسبندگی  بهبود  باعث  تیز  لبه های  و   ها 
و خیسی  هرگونه  شد.  خواهد  زيرآیند  به   درزگیر 
 وجود رطوبت زياد در زيرآیند، موجب واکنش بیش از
زمانی کوتاه  شده و مقدار زيادی حباب  حد درزگیر در 

 و کف در ساختار درزگیر ایجاد خواهدشد

مشخصات فیزيکی و شیمیایی:
خمیر فیزيکی:  حالت 

مشکی و  سفید  خاکستری،   : رنگ 
%50 نسبی  رطوبت  سطحی  شدن  خشک    ،زمان 

C° 23: 30 دقیقه
دما23  ،%50 نسبی  رطوبت  شدن  خشک   مقدار 

24 ساعت 2 میلیمتر در  حداقل 
درصد ازدیاد طول: بیش از  %200

بازگشت به حالت اولیه: ≥ %70
ز:  %25 قابلیت حرکت در

 مشخصات فنی پرایمر پلی یورتان:
ویسکوز شفاف  مایع  ظاهر: 

 وزن مخصوص: حدود
(دقیقه شدن  خشک  زمان 

دمای محیط جهت اجرا (درجه سانتیگراد): 35-5
دمای زيرآیند جهت اجرا (درجه سانتی گراد) : 35-5

کیلوگرمی  1 سطل  بسته بندی:  نوع 

 SEALANT POLYURETHANE

(:30
3 1.0g/cm

SILVER 600ml 
S a u s a g e 
Caulking  Gun
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   حالت مایع هنگام مصرف و سهولت اجرا
 قابلیت انعطاف پذیری باال

 درصد ازدیاد طول باال
چسبندگی عالی به انواع سطوح بتنی، فلزی ، چوبی

مقاوم در برابر تابش نور خورشید
مقاوم در برابر عوامل محیطی پس از خشک شدن

بدون انقباض و جمع شدگی
مقاومت کششی باال

 قابلیت افزایش مقاومت فشاری و سایشی
قابلیت ارائه در فام رنگ های درخواستی

 این ماستیک  پس از ترکیب شدن دو جز    ،چسبندگی بسیاری پیدا می کند که  آن را قادر می سازد برای  درزبندی درز  بین

 انواع متريال ها در کف و حالت افقی مورد استفاده قرار گیرد

 می توان فیلر های معدنی به ترکیب این ماستیک  در هنگام اجرا اضافه کرد که   چقرمگی و مقاومت سایشی آن را  پس

از خشک شدن محصول افزایش می دهد

 ماستیک پلی اورتان دوجزئی به دلیل انعطاف باال ، نفوذناپذیری و خواص مکانیکی مطلوب ، برای درزگیری انواع درزهای

 انبساطی ، ژوئن ها ، چسباندن قطعات و حتی قالب گیری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.  رنگ پذیری، دیگر مزيت این

محصول است که مي تواند آن را به درخواست کاربر در رنگ های مختلف عرضه کرد

درزبندی انواع درزهای انبساطی و ژوئن ها

درزبندی محل درز کاتر در کفسازی های بتنی

درزبندی و آب بندی دور لوله های تاسیساتی و منهول ها

 درزبندی و آب بندی درز کلیه سازه های آبی 

 و(عاری از رطوبت در هنگام اجرا)

ماستیک پلی یورتان

شرح محصول:

مواد خانواده  از  دوجزئی  ماستیک   نوعی 

یورتان پلی  پایه  بر  که  است   پیشرفته   درزبندی 

 بدون حالل، فرموله شده است

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

دوجزئی
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: مصرف وش  ر و  میزان 

، دو جزئی آماده بودن کلیه موارد کار   در صورت 
A و B یا دريل  وسیله  به  شده  تعیین  نسبت   با 
می گردد میکـس  دقیقه   1 مـدت  به  قی  بر همزن 
، اجزا  کامل  اختالط  از  پس  بالفاصله   سپس 
نظر مورد  درز  داخل  به  ماستیک   ريختن   عملیات 
ابعاد و  شکل  به  توجه  با  نازل  یا  ظرف  وسیله   به 

ز آغاز می شود در
سطح کاردک  وسیله  به  درزبندی،  اتمام  از   پس 
کـرد یکنواخت  بایـد   را  شده  اجرا  ماستیک  نهایی 

مشخصات فیزيکی و شیمایی:

حفاظت و ایمنی:

برای مضر  و  خطرساز  مواد  محدوده  در  ماده   این 

با این وجود به  سالمتی و محیط زيست قرار ندارد، 

تماس چشم  با  یا  شود  بلعیده  نباید  عنوان   هیچ 

 داشته باشد

 با
ْ
 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا

 آب شیرين فراوان شسته شود

 توصیه می گردد در هنگام کارکردن با هرگونه ماده

ایمنی عینک  و  دستکش  ماسک،  از   شیمیایی، 

استفاده نمایید

 به پزشک مراجعه شود
ْ
درصورت بلعیده شدن فورا

 این ماده قابل اشتعال می باشد

 SEALANT POLYURETHANE

A+B

یA جز ء: B جز ء:خمیر

سطلA20kg جز ء:
2.4kg گالن B جز ء:

مایع

1.35±0.5 g/cm3

A:B = 100:12

32 N/mm

11 MPa

200درصد حدود 

کمتراز30دقیقه  : دمای25درجه 

سانتیگراد درجه 

از رطوبت و حرارت اپلیه، به دور   دربسته بندی 

5

Shore A 30

...................

کمتراز5ساعت،عمقي24 سطحی 
ساعت ونهایي به مدت3روز
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کاهش هدررفت آب
افزایش طول عمر کانال

کاهش هزينه های الیروبی
چسبندگی عالی به سطوح، دیواره های بتنی و آسفالتی

خاصیت ارتجاعی مناسب و عدم ترک خوردگی
مقاوم در برابر رشد باکتری و تشکیل جلبک

پایداری در برابر رطوبت و تغییرات دمای محیط

کار به  بتنی  سطوح  درزگیری  برای  ماستیک  این  می باشد.  پلیمر  با  اصالح شده  قیر  پایه  بر  گرم اجرا،  ماستیک   بنیان 
سطوح در  اجرا  قابلیت  سنگ،  و  بتن  به  مناسب  چسبندگی  به  می توان  گرم اجرا،  ماستیک  مزایای  از   می رود. 
تغییرات برابر  در  مناسبی  پایداری  و  مقاومت  همچنین  نمود.  اشاره  مناسب،  انعطاف پذیری  و  افقی   عمودی، 
اجرای روش  و  می دهد  کاهش  را  الیروبی  هزينه های  ماستیک  این  از  دارد.استفاده  جلبک  و  باکتری  رشد   دمایی، 

نامیده می شود از طريق حرارت دهی غیرمستقیم است که یه همین خاطر، «گرم اجرا»  آن 

مشخصات فیزيکی و شیمیایی:
حالت فیزيکی:جامد-مشکی

   وزن مخصوص:
 روندگی: کمتر از

 قابلیت انعطاف پذیری: 60درصدمتوسط

مالحظات و بسته بندی:
در بسته بندي 25 و 17 کیلوگرمي

میزان و روش مصرف:
 خشک، تمیز و عاری از 

ً
 قبل از شروع عملیات، درزها باید کامال

 هرگونه مواد خارجی و سست شوند.  عمق درز حداقل باید 10
 میلیمتر و نسبت عرض به عمق درزهای انبساط، 1 به 1/5 و

 نسبت عرض به عمق درزهای اجرایی نیز 1 به 2/5
 ماستیک گرم اجرا را باید با سیستم حرارت دهی غیر مستقیم
 مجهز به همزن و ترمومتر، تا دمای ±5 170 درجه سانتیگراد
آید. دست  به  ريزش  قابل  و  همگن  مخلوطی  تا  داد   حرارت 
ذوب کننده دستگاه های  از  کار،  این  برای  می شود   توصیه 
سیستم و  روغن  حمام  دوجداره  دیگ  به  مجهز   مخصوص 

همزن، استفاده کرد

ماستیک گرم اجرا

شرح محصول:

 از این ماستیک جهت درزگیری و آب بندی درزهای انبساط،

انقباض و اجرایی بتن،  استفاده می شود

خواص و اثرات:

پر و آب بند کردن مخازن و کانال های انتقال آب
 ترمیم ترک های به وجود آمده بر روی سطح بتنی مخازن

 جهت درزگیری و آب بندی درزهای انبساط، انقباض و اجرایی
 بتن، همچنین قابل استفاده بر روی سطوح افقی و شیب

موارد کاربرد:

پایه قیر اصالح شده

1/35 kg1
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کاهش هدر رفت آب
ره

ُ
بدون ش

مقاوم در برابر آب دريا
چسبندگی عالی به سطوح و دیواره های بتنی

آسفالتی و فلزی 
خاصیت ارتجاعی مناسب و عدم ترک خوردگی

 خشک، تمیز و
ً
از شروع عملیات، درزها باید کامال  قبل 

عاری از هرگونه مواد خارجی و سست شوند
 سپس به وسیله ماله، قاشقک یا با کمک دست، درون

درزها قرار می گیرد

 این نوع ماستیک، یک درزگیر االستیک است. پایه تشکیل دهنده ترکیبات آن،الستیک بیتومن می باشد و فرایند

 خشک شدن آن، به صورت طبیعی است. ماستیک مذکور بعد از اجرا، مقاومت بسیار باالیی در برابر حرارت و شرایط

 مختلف جوی دارد؛ تا جایی که مي تواند دمای بین 5- درجه سانتیگراد تا 70+درجه سانتیگراد را تحمل کند. همچنین،

قابلیت تماس با آب دريا را دارد.از ماستیک سرد اجرا، می توان در تمامی درزهای عمودی و افقی استفاده کرد

و سیمانی  بتنی،  سطوح  به  آن  چسبندگی  و  داشت  نخواهد  ره ای 
ُ

ش هیچ گونه  مصرف،  از  بعد  ماده   این 

 فلزی،بسیار عالی است. روش اجرای این ماستیک در مقایسه با سایر ماستیک هاساده تر است و حتی مي توان با

کمک دست آن را انجام داد

قابل استفاده در درزهای عمودی و افقی
درزبندی کانال های آب رسانی

درزبندی پیاده روهای بتنی، پل ها، سقف ها و آسفالت
درزهای بتن ساختمان در پشت بام

مشخصات فیزيکی و شیمیایی:
وزن مخصوص:

رنگ: مشکی
روندگی: کمتر از 80

شرح محصول:

سرد، قیر  پایه  بر  ماستیک  ویژگی   مهم ترين 
همچنین، و  حرارت  مقابل  در  آن  باالی   مقاومت 

است جوی  مختلف  تغییرات 

1.35kg.lit

موارد کاربرد:

خواص و اثرات:

ماستیک سرد اجرا
پایه قیر اصالح شده
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روش مصرف :

S T A R  B I T CR340


