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 SP-Waterproofing Mid Boltمیان بلت آببند 

 

 : شرح محصول
ت قطؼِ آتثٌذ کٌٌذُ جْت آتثٌذی دیَاسّای تتٌی ٍ سایش هقاطؼی هیاى تل

است کِ ًیاص تِ آتثٌذی داسًذ. ایي هحصَل تا کاّش ًفَرپزیشی سطح 

 خاسجی تتي ، هاًغ اص خشٍج شیشُ تتي هی گشدد.

 : انواع میان بولت
 چذًی تلت هیاى .1

 فٌشی یا فلضی لتت هیاى .2

 پالستیکی لتت هیاى .3

 :لت چدنیمیان ب
یکی اص اًَاع ٍ  چذى داکتیل) چذى ًشکي( است ایي هحصَل اص جٌس

دس ٍسط دیَاس قشاس هی گیشد ٍ اص ّش لت ّا هی تاشذ کِ دقیقا کاسآهذ هیاى ت

هیاى تَلت چذًی پس اص اتوام تتي  .دٍ طشف تَلت ّا تِ آى ٍصل هی شَد

ى شذُ ٍ ّشگض اص تتي خاسج ًوی شَد. طَل ایي سیضی دس داخل تتي هذفَ

ساًتی هتش است.            8ساًتی هتش ٍ تشقاتی ٍسط آى  12هیاى تَلت 

تشای کاس گزاشتي هیاى تَلت چذًی دس دیَاس هی تایست اص دٍ ػذد لَلِ 

 پَلیکا دس اًذاصُ ی تَلت استفادُ شَد.

                
 میان بولت فلسی یا فنری:

هحصَل تستِ تِ اًذاصُ هَسد ًیاص دس دٍ حالت تَلیذ هی شَد. تشای اًذاصُ ایي 

ساًتی هتش اص تسوِ ٍ اًذاصُ تیشتش کِ داسای هقاٍهت تاالتشی تاشٌذ  55صیش 

                                                                          .شَداص هیلگشد استفادُ هی 

دس دٍ هذل دًذُ دسشت ٍ دًذُ سیض  ایي ًَع هیاى تَلت هَسد استفادُ دس فٌش

                                                                                              هی تاشذ.

 لت ّایفٌش ّای دًذُ سیض تا تٍ ت ّای هؼوَلی لفٌش ّای دًذُ دسشت تا ت

                                       تستِ هی شًَذ. هخصَصی کِ دًذُ سیض ّستٌذ

س ّش دٍ طشف هیاى تَلت فٌشی یا فلضی دٍ ػذد هخشٍطی قشاس دادُ هی د

لت اجضای تشکیل دٌّذُ هیاى ت .است ی هتشساًت 3شَد کِ اًذاصُ ّش کذام 

 :تِ ششح صیش هی تاشذ فٌشییا  فلضی

 لتفٌش هیاى ت .1

 تسوِ یا هیلگشد .2

 هیلی هتش 3ٍ ضخاهت  هتش یساًت ۷ٍسق دایشُ ای تِ قطش  .3

ساًت تا تَجِ تِ ضخاهت دیَاس ٍ  15ساًت تا  5لت فٌشی اص اًذاصُ فٌش هیاى ت

 .فشاسی کِ قشاس است تِ آى ٍاسد شَد اًتخاب هی شَد

    

 
 :لت پالستیکیمیان ب

کِ ًسثت تِ ّستٌذ  لت ّای پالستیکی، هیاى ت لت ّاسَهیي ًسل اص هیاى ت

هَاسد قثل اص صشفِ اقتصادی تاالتشی تشخَسداسًذ. اجضای تشکیل دٌّذُ هیاى 

 تَلت ّای پالستیکی تِ ششح صیش هی تاشذ :

لت                                                                       .ساتط هیاى ت1

                                       .لَلِ آجذاس پالستیکی                              2

لت                                                                     . هخشٍطی هیاى ت3

. آتثٌذ الستیکی سادُ                                                                    4

 . آتثٌذ الستیکی لثِ داس                5

هی تاشذ لزا   (p.v.c)ایي هحصَل اص هَاد اٍلیِ پلی ًٍییل کلشایذجٌس  

                                                     .ّیچ گًَِ ٍاکٌشی تا تتي اًجام ًوی دّذ

لت پالستیکی ًسثت تِ اًذاصُ دیَاس تَلیذ هی شَد ٍ ٌّگام استفادُ هیاى ت

. سپس ساصُ قالة تٌذی شذُ ٍ ػولیات آى سا دس ٍسط دیَاس قشاس هی دٌّذ 

س اص تاص کشدى سیستن قالة تٌذی ، هخشٍطی پ تتي سیضی اًجام هی گشدد.

سا جذا کشدُ ٍ یک استاپش تِ داخل لَلِ  ّای دٍ طشف اص سیستن هیاى تَلت

ّذایت هی شَد. اص دٍ طشف ًیض ، دٍ آتثٌذ الستیکی لثِ داس دس دٍ سش لَلِ 

 ّای هخشٍطی خشٍج حاصل اص هاًذُ تاقی کاس حفشُدس پایاى  ًصة هی گشدد.

یا پَدس ساختواًی چٌذ هٌظَسُ ٍیژُ    G2 -SPگشٍت تَسط پالستیکی سا

MULTIPACH-SP پش ًواییذ 

.        

 


