
 

 

 AQUAFIN–P4 رزین تزریقی پلی یورتان االستیک دو جزئی

 تعریف:

AQUAFIN–P4 ایــن محصــول در . یــک مایــع رقیــق بــدون حــالل بــر پایــه رزیــن دو جزئــی پلــی یورتــان اســت
بــه شــکل غیــر صلــب بــه آرامــی واکنــش داده و افزایــش حجــم ، تمــاس بــا آب بــدون تخلخــل و حبــاب

یــی بــه ســطوح خشــک و مرطــوب برخــوردار بــوده و مقاومــت پارگــی ایــن مــاده از چســبندگی باال. یابــدمــی
دمــاي انجمــاد ایــن مــاده پاییــن اســت و در زمســتان در برابــر تــرك و پــاره شــدن مقاومــت  . بســیار باالیــی دارد

 . نمایــدمــی

 

 مصارف:

هاي سنگ، درزها و تخلخل هاي ایجاد شده در ساخت بتن، باریک بند نمودن و اتصال االستیک ترك هايجهت آب -
 طبیعی یا آجرها

 درزهاي اجرایی، هاتونل، مخازن بتنی، هابندي پارکینگبراي آب -

 AQUAFIN-P1هاي داراي نشتی آب در تکامل با بندي دائمی درزها و تركجهت آب -

 هاي تزریقآّب بندي درزهاي سرد در تکامل با شیلنگ -



 

 

 خواص: جدول

 یورتان دوجزئیرزین پلی پایه 

 1به  B( 1به جزء  A(جزء نسبت اختالط حجمی 

 دانسیته

 گراد)+ درجه سانتی25(دماي  

 A 3g/cm 15±985/0جزء 

 B 3g/cm 20±1092جزء 

 mPa. s30 150± ویسکوزیته مخلوط 

 دقیقه 27الی  17 گراد)درجه سانتی 23( ماندگاري پس از اختالط

 گراددرجه سانتی +30+ تا 5از  اعمالدماي 

Tg  (دماي شیشه اي) گراددرجه سانتی -6 

 Shore A  3 55±سختی 

 MPa 12/±۰ 58/0  (DIN EN1504-5)مقاومت کششی 

 EN ISO 527-7/-2( %38 ± 192زدیاد طول تحت کشش (ا

 انبارداري
درجه  +30+ تا 10دماي در ماه در محیط خشک وخنک 24

 گرادسانتی

 بسته بندي
 کیلوگرم A :5 جزء 

 کیلوگرم B :5/5زء ج

 . ها داردکیفیت و مقدار فوم بستگی به میزان آب و رطوبت موجود در جدار ترك، * زمان واکنش



 

 

 دستورالعمل مصرف:

 :شرایط زیر را داشته باشد، الزم است سطح

 روز  28جهت سطوح پایه سیمانی : سن حداقل -

 C20/25 کیفیت بتن : حداقل -

 ZE 30  کیفیت سطح تمام شده : حداقل -

 P III کیفیت پالستر : -

 MPa5/1 مقاومت کششی سطح : حداقل -

جزئی ( ایرلس یا پمپ پیستونی) قابل اعمال  1با یکی از تجهیزات پرس دستی و یا پرس پدالی پمپ  AQUAFIN-P1رزین 
 .کن مخصوص فلزي است تا کیفیت محصول تضمین شود) ( به هنگام استفاده از پمپ دو جزئی نیاز به استفاده از مخلوط باشدمی

به جز  B(ایزوسیانات) با نسبت اختالط مشخص مخلوط شوند به نحوي که جز  B ( پلی ال) با جزء  Aابتدا می باید جزء اختالط 
A  ختالط با ا. سپس اطمینان حاصل شود که جزء سخت کننده (هاردنر) به طور کامل از ظرف تخلیه شده باشد. اضافه شود

دقت شود که . دقیقه باشد 5الی  3مدت زمان اختالط در حدود . انجام شود rpm  300 میکسر مناسب با دور حداقل دقیقه
 .ها و زیر محلول به طور کامل هم زده شود و عمل اختالط تا رسیدن به مخلوط همگن ادامه یابدکناره

تگاه هاي مناسب دیگر به داخل ترك ها تزریق می گردد و به  این ترتیب سبب رزین هاي تزریقی معموالً با استفاده از پکرها یا دس
 .آب بندي سازه می شوند

سوارخ هاي ایجاد شده باید با فشار هوا از هرگونه گرد . سوراخ با قطر و فواصل مناسب ایجاد می گردد، در محل مورد نظر ،ابتدادر 
توان محل باقیمانده از جایگذاري در صورت نیاز می. اخ ها قرار داده شوندپکر هاي مخصوص تزریق داخل سور. و غبار پاك شوند

رزین تزریقی ، پس از ایزوالسیون کامل محل تزریق (سوراخ ایجاد شده در اثر جایگذاري پکرها). پکرها و ترك را درزگیري نمود
AQUAFIN-P4 ،ق عمل تزری. یق را از پایین باید انجام دادهاي قائم تزرجهت ترك. گرددبا فشار مناسب به داخل ترك تزریق می

ها سوراخ هاي ناشی از جایگذاري پکر در صورت نیاز براي پر کردن. یابدادامه می ،ها بیرون زده شودتا زمانی که مواد از سوراخ پکر
 . استفاده نمود ASOCRETهاي مناسب نظیر گروه توان از مالتمی

 




