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 گروه مهندسی آرکا                   
ARKASEAL Hot Bitumin                   

 ريز گرم بندي درز ماستيك                    

 

 شرح محصول :

ARKASEAL Hot Bitumin قیر پایه بر جزئی تك االستومری ماستیك 

 محصول این. باشد می برخوردار گرم اجرای از که است پلیمر با شده اصالح

 و داشته ساختمانی مصالح دیگر و آجری بتنی، سطوح به خوبی چسبندگی

 این. باشد می برخوردار ای سازه های حرکت برابر در مناسبی مقاومت از

 انبساطی، درزهای چون ساختمانی درزهای انواع در قابلیت استفاده محصول

 و ها بام ها، رو پیاده یا کف در شده طراحی درزهای کننده، جدا درزهای

 .نیست مناسب آسفالت گیری درز برای ولی دارد را مشابه موارد و ها تراس

 کاربرد و موارد استفاده:

ARKASEAL Hot Bitumin خوبی به باد فشار از استفاده با را درز محل 

 .نمایید خارج درز محل از را سطحی سست ذرات و ها پوسته کرده، تمیز

 مالت از دارد ترمیم به نیاز و شده تخریب دچار درز چنانچه اجرا از پیش

 ماستیك اجرای برای. کنید استفاده رزینی یا سیمانی پایه تعمیری های

 دو های دیگ یا روغن حمام چون مناسب ابزار توسط را آن بایستی ابتدا

 هیچ به) نمود گرم گراد سانتی درجه 180 تا مستقیم غیر حرارت با و جداره

 پیدا جاری حالت ماستیك وقتی(. نشود استفاده مستقیم حرارت از عنوان

 .نمود تزریق درز درون آنرا توان می کرد،

 درجه 10 از کمتر دمای در. شود استفاده ایمنی وسایل از اجرا هنگام: نكته

 .نشود اجرا سانتیگراد

 امتيازات و خواص   

 درز عرض%  20 تا ای سازه حرکات برابر در خوب پذیری انعطاف 

 دما تغییر برابر در مقاوم 

 شدن جاری برابر در مقاوم 

 پارکینگها، ها، رو پیاده آب، انتقال های کانال درز در استفاده قابل 

 بتنی های سازه درزهای کلیه و ها ورزشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصيات فيزيكی و شيميايی:                      

 کوپلیمرهای اصالح شده پلی کربوکسیلیك اسید ترکیبات شیمیایی

 رنگ سیاه خمیر شكل ظاهری

 درز عرض%  20 تا قابلیت انعطاف پذیری

 سانتیگراد درجه 10+ اجرا حرارت درجه

 سانتیگراد درجه+  60 تا - 20 برداری بهره دمای

 مكعب متر در کیلوگرم 1200 مخصوصوزن 

  

 :  ميزان مصرف

 عمق و متر میلی 20 عرض به درز متر 5 پرکردن برای ماستیك لیتر یك هر

 متر میلی 10 درز عمق حداقل تا است الزم. است کافی متر میلی 10

 .باشد

 بسته بندي : 

ARKASEAL Hot Bitumin  عرضه می گردد.  20در بسته های 

 عمر نگهداري :

 و دمایی تغییرات خورشید، نور مستقیم تابش از بدور اصلی، بندی بسته در

 باشد. می نگهداری قابل سال 5 تا اضافی فشار

 خدمات فنی : 

بخش فنی گروه مهندسی آرکـــا در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به طرح 

کارگاه اختالط ، بتن ریزی و نحوه صحیح استفاده از فراورده های تولیدی در 

 آماده همكاری و ارایه خدمات می باشد.

 

 


