 نوار پلی سیل POLYSEAL TAPE
تعریف :
عایق نواری پیش ساخته بر پایه قیر اصالح شده با پلیمرهای ترمو پالست االستومر است که به دلیل داشتن
انعطاف پذیری  ،خمش در سرما و چسبندگی باال کیفیت بسیار مناسبی دارد.
این نوار با الیه های پلی استر نبافته( )non- wovenو تیشو فایبرگالس مسلح شده است.
رویه خارجی  :فیلم پلی اتیلن یا پودرهای معدنی
رویه داخلی  :فیلم پلی اتیلن
مصارف :
عایقکاری سرجوش لوله های فلزی در خطوط لوله
آببندی درزهای انبساط و اجرائی
آببندی اتصاالت لوله های بتنی
خواص و مزایا :
مقاومت بسیار باال در برابر نفوذ رطوبت
انعطاف پذیری بسیار باال
مقاومت باال در برابر کشش و پارگی  ،ترک خوردن  ،ضربه و فشارهای هیدرواستاتیکی
حفظ انعطاف پذیری در دمای پایین
ثبات ابعادی در حرارت
مقاوم در برابر ازن  ،شرایط جوی  ،اشعه UV
چسبندگی فوق العاده به فلز و بتن
رنگ  :مشکی
شرایط نگهداری :
رولها در انبار سرپوشیده  ،در دمای

 +5تا

 +35بصورت ایستاده نگهداری شوند.
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جدول خواص :
مقاومت کششی در  %25افزایش طول

طولی >40
عرضی > 31

مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم نیرو

طولی > 53
عرضی > 37

مقاومت پارگی ()Kgf

طولی > 27/5
عرضی > 27

درصد جذب آب

میزان جذب آب%0/18 :
میزان کاهش وزن%0/29 :

()Kg/5cm
()Kg/5cm

ضخامت

4mm ±0/2

طول

10mm ±1

عرض

50cm

جرم واحد سطح

)4/1±0/2( Kg/m2

انعطاف پذیری در سرما

<

-10

میزان پایداری حرارتی

>

+110

ابعاد

50cm x10m

دستورالعمل مصرف :
نصــب ایــن عایــق بــا اســتفاده از مشــعل صــورت مــی گیــرد .بدیــن ترتیــب کــه کل ســطح زیریــن عایــق توســط مشــعل
حــرارت داده مــی شــود .ســطح زیریــن عایــق بایــد تــا حــدی حــرارت داده شــود کــه شــیره عایــق فقــط بطــور ظاهــری
ذوب شــود تــا الیــه تقویــت کننــده آســیب نبینــد.
پــس از چســباندن کل عایــق و همچنیــن قســمتهای همپوشــانی  ،بایــد مجــددا ً همپوشــانی هــا از بــاال بــا یــک مالــه
جوشــکاری شــوند تــا از یکســانی درزهــا اطمینــان حاصــل شــود.
در سطوح سست و نفوذپذیر  ،اجرای پرایمر در زیر نوار  POLYSEALتوصیه می شود.
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