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 SP-Cold Melt  اجرا سردقیری ماستیک 

 سرددرزگیر پایه قیری با روش اجرای ماستیک 

 : شرح محصول
ًَػی هاستیک قیزی تز پایِ  SP-Cold Meltهاستیک قیزی سزد اجزا 

تزکیثات اصالح شذُ ای اس تیتَهي راتز تیکسَتزٍپیک ، قیز ٍ حالل ّای 

ادی تِ اًَاع سطَح ًظیز تٌی غیزاشتؼال هی تاشذ کِ چسثٌذگی سیزّیذرٍک

تتي ، آسفالت ، آجز ٍ ... دارد. پس اس تثخیز حالل هَجَد در هاستیک قیزی 

اًؼطاف پذیزی تا  ، ایي هحصَل تِ جاهذ SP-Cold Meltسزد اجزا 

چسثٌذگی تسیار تاال ٍ آتثٌذ تثذیل هی گزدد کِ تزای پز ًوَدى درسّای 

ئی ٍ آهادُ هصزف ، تَسط اًثساطی اًتخاب هٌاسثی است. ایي هادُ تک جش

اجزا هی شَد ٍ تزای پز ًوَدى درسّای افقی ٍ ػوَدی هَرد  کاردک ٍ یا هالِ

 استفادُ قزار هی گیزد.

 خواص و اثرات :
  شزایط هختلف جَیهقاٍم در تزاتز 

  گزد ٍ غثارهقاٍهت تاال در تزاتز 

 هقاٍم در تزاتز یَى کلز 

 هقاٍم در تزاتز اسیذّای رقیق 

 تز تاسّای رقیقهقاٍم در تزا 

  هقاٍم در تزاتز جاری شذى(Flow) 

 غیز قاتل اشتؼال 

 دارای االستیسیتِ تاال 

 غیزسوی پس اس خشک شذى 

 دٍام ػالی 

  ، فلش ، چَب ، آجز ٍ...چسثٌذگی ػالی تِ اًَاع هصالح ساختواًی ًظیز : تتي 

 موارد کاربرد :

 پز ًوَدى درسّای اًثساطی ٍ صٍئي ّا 

 التپز ًوَدى تزک ّای آسف 

 پزًوَدى درسّای ػوَدی در هحیط ّای هؼتذل ٍ سزدسیز 

 پزًوَدى فَاصل دیَار تا سقف شیزٍاًی 

  درتٌذی لَلِ ّا ٍ پٌجزُ ّا 

 ّا ، حتی در سطَح هزطَب تؼویز ٍ آتثٌذی ًشتی 

 چسة تزای اًَاع ػایق ّای سقف 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 خویز  حالت فیشیکی

 هشکی رًگ

gr/cmٍسى هخصَص 
3 05/0 ±  35/1 

 %79 هقذار جاهذ

 + درجِ ساًتیگزاد40الی  -5 دهای سهاى اجزا

 +70الی  -20 هقاٍهت حزارتی

 +C° 35ساػت در دهای 5الی  4 خشک شذى اٍلیِ

 مقذار مصرف :
تا تَجِ تِ  SP-Cold Meltهاستیک قیزی سزد اجزا تْیٌِ  هیشاى هصزف

 .حجن هقطغ تحت اجزا ٍ ٍسى هخصَص هادُ هحاسثِ هی گزدد

)ػزض تِ ػوق(  1تِ  2ًکتِ : تْتزیي اتؼاد درس تزای اجزای هاستیک ًسة 

 وتز تَصیِ ًوی شَد.ساًتی 4ای آى در پٌْای تیشتز اس هی تاشذ ٍ اجز

 مصرف : روش
قین در حوام را تا حزارت غیز هست SP-Cold Meltهاستیک قیزی سزد اجزا 

. در گزم کٌیذ. تطَری کِ هادُ کاهال ًزم شَد  C° 80الی  60آب تا دهای 

یا طٌاب  تٌذ پالستیکی شزایطی کِ فشار آب سیاد است ، اس ًَارّای پشت

 کٌفی کِ در تزاتز حزارت هقاٍم ّستٌذ استفادُ ًواییذ.

یذ. سپس هاستیک را تَسط کاردک یا هالِ تا فشار دست داخل درس قزار دّ

تَجِ ًواییذ کِ پیش اس اجزای هاستیک سطح را اس ّزگًَِ آلَدگی ، چزتی ٍ 

گزد ٍ غثار ٍ .. پاکساسی کزدُ تاشیذ. جْت صافکاری ًْایی سطح ، اس یک 

 کاردک آغشتِ تِ حالل استفادُ ًواییذ.

 استانذارد :
 ایي هحصَل تا استاًذاردّای سیز هطاتقت دارد :

 ASTM D2939 / ASTM D4060 / ASTM D1640 

 شرایط نگهذاری:
 درجِ ساًتیگزاد 25تا  5ِ دٍر اس تاتش ًَر خَرشیذ ٍ در دهای ت

 مذت نگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یک سال در تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگزهی 20سطل 

 نکات ایمنی :

گيزدد.   استفادُ اس ػیٌک، دستکش ٍ لثاس کار در سهاى اجزا تَصیِ هيی 
شستشيَ  تالفاصلِ تا آب فيزاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چشن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پششک هزاجؼِ شَد در صَرت لشٍم ٍ دادُ

 


