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 SP-Hot Melt  اجرا گرمقیری ماستیک 

 گرمدرزگیر پایه قیری با روش اجرای ماستیک 

 : شرح محصول
ًَعی هاستیک قیشی تش پایِ  SP-Hot Meltهاستیک قیشی گشم اجشا 

تیتَهي ٍ سصیي ّای سیٌتتیک هی تاضذ کِ داسای خاصیت اًعطاف پزیشی 

تشاتش حالل ّای ًفتی ٍ تسیاس تاال ٍ استحکام فشسایطی است. ایي هحصَل دس 

هاستیک سیضش سَخت کاهال هقاٍم هی تاضذ ٍ تصَست گشم اجشا هی گشدد. 

 ّیچگًَِ اثش سَئی تش آب آضاهیذًی ًذاسد. SP-Hot Meltقیشی گشم اجشا 

 

 خواص و اثرات :
  ضشایط هختلف جَیهقاٍم دس تشاتش 

  گشد ٍ غثاسهقاٍهت تاال دس تشاتش 

 هقاٍم دس تشاتش یَى کلش 

 خَسًذُ ّای ضیویاییٍم دس تشاتش هقا 

 هقاٍم دس تشاتش آب دسیا ٍ فاضالب 

  هقاٍم دس تشاتش جاسی ضذى(Flow) 

 هقاٍم دس تشاتش سضذ هیکشٍ اسگاًیضم ّای آتضی 

  1000اصدیاد طَل تحت کطص تاالی% 

 داسای االستیسیتِ تاال 

 قاتل اجشا دس هحیط ّای گشهسیش ٍ سشدسیش 

  غیشسوی 

 دٍام عالی 

 

 برد :موارد کار

 پش ًوَدى دسصّای اًثساطی ٍ طٍئي ّا 

 ّ ای سطحی آسفالت ّای جذیذ ٍ قذین ، ترشک ّرای جرادُ    پش ًوَدى تشک

 ّای دسٍى ٍ تشٍى ضْشی ، پاسکیٌگ ّای طثقاتی

 دسصتٌذی کاًال ّا ٍ ساصُ ّای آتی 

 ُدسصتٌذی لَلِ ، سالي ، سشدخاًِ ، کف تاًذ فشٍدگاُ ، اسکلِ ، ًیشٍگا 

 

 و شیمیاییمشخصات فیسیکی 
  جاهذ االستیکی حالت فیضیکی

 هطکی سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 1/0 ±  20/1 

 C° 180الی  160 دهای اعوال تْیٌِ

 C° 190 حذاکثش دهای هجاص

 +C° 70الی  -20 دهای سشٍیس

 C° 180الی  160 جشیاى پزیشی

 

  °Cًقطِ ًشهی

 90 – 110 ًَع ًشم

 110 – 120 ًَع هتَسط

 120 - 130 ًَع سفت

 مقذار مصرف :
تا تَجِ تِ  SP-Hot Meltهاستیک قیشی گشم اجشا تْیٌِ  هیضاى هصشف

 .حجن هقطع تحت اجشا ٍ ٍصى هخصَظ هادُ هحاسثِ هی گشدد

)عشض تِ عوق(  1تِ  2ًکتِ : تْتشیي اتعاد دسص تشای اجشای هاستیک ًسة 

 ِ ًوی ضَد.ساًتی هتش تَصی 4هی تاضذ ٍ اجشای آى دس پٌْای تیطتش اص 

 مصرف : روش
پس اص پاکساصی سطح اص ّشگًَِ رسات سست ٍ گشد ٍ غثاس ٍ ... عولیات حشاست 

دّی تِ هاستیک دس حوام ّای سٍغي تحت کٌتشل یا تَسط ظشف ّای دٍ 

 تاالتش سٍد( C° 160)دها ًثایذ اص  C° 10 ± 140جذاسُ داسای ّوضى تا دهای 

هی تایست تَسط ام سٍغي ٍهادُ رٍب ضذُ است تِ تواًتقال حشسا اًجام دّیذ . 

خطش تاال سفتي تیص اص حذ دها ٍجَد تشهَستات کٌتشل ضَد.  دس غیش ایٌصَست 

داسد ٍ هوکي است هادُ قثل اص سیختي تصَست جاهذ دسآیذ. پیطٌْاد هی گشدد 

دس دیگ سا  SP-Hot Meltاتتذا هقذاس کوی اص هاستیک قیشی گشم اجشا 

ٍب اٍلیِ تِ تذسیج هاتقی هاستیک اضافِ گشدد. اعوال گشهکي سیختِ ٍ پس اص ر

کٌٌذُ داسای پوپ یا ساتط ٍ ًاصل ّای هخصَظ  هاستیک تَسط دستگاُ رٍب

اًجام هی گشدد. دس هَاسد حساس ٍ یا کاسّای جضئی اص سطل دسپَضذاس 

 هخصَظ استفادُ ًواییذ. 

ی  یا طٌاب تٌذ پالستیک دس ضشایطی کِ فطاس آب صیاد است ، اص ًَاسّای پطت

 کٌفی کِ دس تشاتش حشاست هقاٍم ّستٌذ استفادُ ًواییذ.

 استانذارد :
 صیش هطاتقت داسد : ایي هحصَل تا استاًذاسد

 ASTM D2203  

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد 25تا  5ِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای ت

 مذت نگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 بنذی:نوع بسته 
 کیلَگشهی 20سطل 

 نکات ایمنی :

گرشدد.   استفادُ اص عیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هری 
ضستطرَ  تالفاصلِ تا آب فرشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجعِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 


