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 SP-Flexiseal ماستیک پلی یورتان 

 ماستیک تک جسئی درزبنذ بر پایه پلی یورتان

 : شرح محصول
هادُ درسگیز تیکسَتزٍج تز پایِ رسیي  SP-Flexiseal هاستیک پلی یَرتاى

پلی یَرتاى هی تاشذ کِ تِ صَرت تک جشئی تَلیذ گشتِ ٍ ًسل جذیذی اس 

هاستیک پلی یَرتاى اس  طی است.َست پزکٌٌذُ درسّای اًثسااالستَهزّای تزه

هقاٍهت هکاًیکی تاالیی تزخَردار است ٍ تا جذب رطَتت َّا تِ جاهذ 

االستیک اًؼطاف پذیز تثذیل هی شَد. هاًذگاری ایي هحصَل حتی در شزایط 

 سخت هحیطی ، هطاتق تا طَل ػوز ساسُ تتٌی است. 

 گی دارد.ٍ ػوق درس تست تِ رطَتت ، دها SP-Flexisealسهاى سخت شذى 

 خواص و اثرات :
  هقاٍم در تزاتزUV 

 هقاٍهت تاال در تزاتز تٌش ّای تزشی 

 هحیط ّای آتی ٍ فاضالتیتزاتز حالل ّای ًفتی ٍ در   هقاٍم  

 دٍام ػالی 

  ، چسثٌذگی ػالی تِ اًَاع هصالح ساختواًی ًظیز : تتي ، شیشِ، سزاهیک

 فلش ، سطَح رًگ آهیشی شذُ ٍ ...

 یفاقذ اًقثاض ٍ شزگ 

 درصذ اسدیاد طَل تاال 

 غیز سوی 

 دارای تاییذیِ استفادُ در هجاٍرت آب آشاهیذًی 

 ضذ خشُ ٍ جلثک 

 سَْلت در اجزا تک جشئی ٍ 

 موارد کاربرد :

 پز ًوَدى درسّای اًثساطی ٍ صٍئي ّا 

   َط اًتقاال  آتثٌذی اًَاع درسّا اس قثیل : سذّا ، ًیزٍگاُ ّا ، تًَل ّاا ٍ خطا

،  ٍ فاضالب ، هخااسى آب آشااهیذًی ٍ ساکتیک    ، تصفیِ خاًِ ّای آبآب

 هٌَْل ّا ٍ ٍلَپیت ّا 

 آتثٌذی تزک ّا ٍ تزهین درسّای کٌتزل 

    قطؼاات پایش سااختِ ، ًواای      درستٌذی هحل اتصال فلاٌ  ٍ لَلاِ فلاشی ،

 کاهکَسیت ٍ ...

 ... ٍ درستٌذی اطزاف شیشِ ، در 

 ُتزهین تتي تخزیة شذ 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
  خویز ًزم یکیحالت فیش

 خاکستزی ، سفیذ ٍ هشکی رًگ

gr/cmٍسى هخصَص 
3 05/0 ±  35/1 

 %700 درصذ اسدیاد طَل

 MPa 6- 5 هقاٍهت تزشی

 45-40 (  Shore Aسختی )

 %600تیش اس  افشایش طَل تحت کشش

 دقیقِ 35 سهاى خشک شذى سطحی

 %85 تاسگشت تِ حالت اٍلیِ 

 %30 قاتلیت حزکت درس

 ساػت 24هیلیوتز در  3تا  2 هقذار خشک شذى

 

 مقذار مصرف :
تا تَجِ تِ حجن  SP-Flexiseal هاستیک پلی یَرتاىتْیٌِ  هیشاى هصزف

 .هقطغ تحت اجزا ٍ ٍسى هخصَص هادُ هحاسثِ هی گزدد

 مصرف : روش
پس اس پاکساسی کاهل درس اس ّزگًَِ آلَدگی ، چزتی ٍ گزد ٍ غثار ، تا استفادُ 

تشار هخصَص تشریق هاستیک پلی یَرتاى )گاى تشریق هاستیک( هادُ را اجزا اس ا

  ًواییذ.

 استانذارد :
 ایي هحصَل تا استاًذاردّای سیز هطاتقت دارد :

 ASTM C920/ASTM D2240/ASTM C794/ASTM D412 

 شرایط نگهذاری:
تاا   10تِ دٍر اس تاتش ًَر خَرشیذ ٍ در دهاای  ،  تٌذی اٍلیِ یک سال در تستِ

 درجِ ساًتیگزاد 35

 نوع بسته بنذی:
 هیلی لیتز 600گزهی ، هؼادل  780کارتزی  سَسیسی 

 نکات ایمنی :

گازدد.   استفادُ اس ػیٌک، دستکش ٍ لثاس کار در سهاى اجزا تَصیِ های 
شستشاَ  تالفاصلِ تا آب فازاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چشن در صَرت تواس تا پَست

 . هزاجؼِ شَدتِ پششک  در صَرت لشٍم ٍ دادُ

 


