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 SP-PVC  واتراستاپ پی وی سی

 نوارهای آببنذ )واتراستاپ(

 : شرح محصول
کِ یکی اص کاسآهذتشیي  هی باشذًَاس آببٌذ تشهَپالستی  SP-PVC ٍاتشاستاپ

سوت تحت فشاس ٍ جشیاى یک ساصُ ّایی است کِ اص  بشای سٍش ّای آببٌذی

 ًَاسّای ٍاتشاستاپ کِ دس هحل دسصّای اًبساطی ٍ اجشاییآب قشاس داسًذ. 

کاسگزاسی هی شًَذ ، با طَالًی کشدى هسیش آب اص ًفَرپزیشی بتي دس دسص 

استاًذاسدّای بیي الوللی ٍ با  ایي هحظَل بش پایِ تَلیذ جلَگیشی هی کٌٌذ.

بْتشیي ًَع اص پلی ًٍیل کلشایذ با اًعطاف پزیشی ٍ االستیسیتِ باال  استفادُ اص

ٍ تثبیت کٌٌذُ بِ سٍش  بْوشاُ هَاد افضٍدًی پلیوشی استقاء دٌّذُ خَاص،

 اًجام هی شَد.اکستشٍطى 

 خواص و اثرات :
 داسای اًعطاف پزیشی بسیاس باال ٍ هقاٍم دس بشابش حشکت دسص 

 عذم تاثیش هَاد شیویایی ٍ خَسًذُ فاضالب سٍی ایي هحظَل 

 عذم حل شذى دس آبٍ  خاطیت ًفَرًاپزیشی بسیاس باال 

 داسای طَل عوش بشابش با ساصُ بتٌی 

  اسائِ دس عشع ٍ ضخاهت ّای هختلف طبق استاًذاسدقابل 

 هقاٍم دس بشابش سشها ٍ یخبٌذاى 

 موارد کاربرد :

  آببٌذی تواهی دسصّای اجشایی ٍ اًبساطی 

   ، آببٌذی تواهی ساصُ ّای طٌایع آب ٍ فاضالب ، سذّا، تًَل ّا ، استتخشّا

ٍ  کِ دس هعشع فشاس ّتای ّیذسٍاستتاتیکی   کاًال ّای اًتقال آب ٍ ...

 دس تواس هستقین با آب ٍ هایعات ّستٌذ.

 ُجلَگیشی اص ًفَر آب ّای تحت االسضی ٍ صیشصهیٌی بِ داخل ساص 

 سفع ًشت ّای ساصُ ّای هذفَى ٍ ًیوِ هذفَى 

 : نحوه انتخاب واتراستاپ
 Expantionٍاتشاستاپ بش اساس ًَع ًیاص ساصُ دس دٍ هَسد دسصّای اًبساطی 

کِ بِ ًام  EM,E,EF,OF,O,OMدس هذل ّای Constraction ٍ اجشایی 

گشدًذ. پس اص  ، تَلیذ هیداس ،کفی ٍ دهبلی هشسَم هی باشذ ّای تخت ، حفشُ

 EM-1110-2-2102هطابق با استاًذاسد اًتخاب ًَع ٍاتشاستاپ، ضخاهت آى 

 هشخض هی گشدد.

            

 : تقسیم بنذی نوع واتراستاپ ها بر مبنای نوع درز
بشای دسصّای اًبساطی طشاحی  )حفشُ داس( Oتیپ ٍاتشاستاپ  -1

کِ بِ دلیل داشتي حفشُ هیاًی ، داسای قابلیت تغییش  اًذگشتِ 

. ایي ٍاتشاستاپ ّا دس بشابش فشاس ّیذسٍلیکی ٍ شکل صیادی ّستٌذ

 جابجایی طَلی ، کششی ٍ اًقباضی هقاٍم ّستٌذ.

 ی شًَذ.بشای دسصّای اجشایی بکاس بشدُ ه )تخت( Eٍاتشاستاپ تیپ  -2

بشای دسصّای اًبساطی  ()کف خَاب حفشُ داس OF تیپٍاتشاستاپ  -3

 بکاس بشدُ هی شًَذ.دس کف 

اجشایی دس کف بکاس  بشای دسصّای )کف خَاب تخت( EFٍاتشاستاپ  -4

 بشدُ هی شًَذ.

بشای دسصّای اًبساطی با فشاس  )دهبلی حفشُ داس( OMٍاتشاستاپ  -5

 باال بکاس بشدُ هی شًَذ.

بشای دسصّای اجشایی با فشاس باال  دهبلی تخت() EMٍاتشاستاپ  -6

 بکاس بشدُ هی شًَذ.

 

 
 

 
 

 


