
  

 

 POLYSEAL-PU2000 یورتان دو جزئیدرزگیر پلی
   

 :فیتعر

POLYSEAL-PU2000 ار نرفته به ک یحالل چگونهیبوده و در ساختار آن ه کسوتروپیت یدوجزئ ورتانییپل نیرز هیبر پا يریدرزگ
 داربیش ایو  یافق ،يعمود قیعم يپر کردن درزها يبرا لیدل نیدر برابر شره بوده و به هم یمقاومت عال يماده دارا نیاست. ا

ها ه آنب یمناسب یداشته و چسبندگ ییباال يسازگار يو فوالد يمریپل ،یبا سطوح بتن POLYSEAL-PU2000 د.باشیمناسب م
از  ییباال اریبس یکیباال، مقاومت مکان یامل در کنار چقرمگک يریپذبرگشت تیو قابل يریپذداشتن انعطاف لیماده به دل نیدارد. ا

 .شودیسطوح مختلف استفاده م يبرا حافظم یکیبه عنوان پوشش مکان نیمحصول همچن نی. ادهدیخود نشان م

  : مصارف 

 یبیو ترک يفلز ،يمریپل ،یبتن داربیو ش ،يعمود ،یو فواصل موجود در سطوح افق ییو اجرا یحرکت يپر کردن درزها -
 خانه آب و فاضالب هیمختلف تصف يهابخش -
 ها و خطوط انتقالتونل -
 هاروگاهیسدها و ن -
 هاشگاهیها ، پاالیمیپتروش -
 ... و سدها ها،تونل ها،کارخانجات،نگیپارک ،یصنعت يهاطیمح -
  یضربه دائم ایدر معرض لرزش و  يهاسطوح و سازه یکیپوشش محافظ مکان -

  : ایخواص و مزا 

  برابر صفر (VOC) جامد با درصد مواد فرار %100 -
 مختلف يمرهایباال با سطوح و پرا يسازگار -
 ییدما عیسر راتییدر برابر تغ یمقاومت عال -
 گسترده ییقابل اعمال در محدوده دما -
 باال اریبس یچسبندگ -
  فوق العاده يریانعطاف پذ -
 شیمقاوم در برابر آب، ضربه و سا -
  در برابر شره یمقاومت عال -
 یعال يریبرگشت پذ تیقابل -
 باال اریبس ییایمیمقاومت ش -
 ترك يپل بر رو جادیا تیقابل -
 باال اریبس یکیمقاومت مکان -



  

 

 متنوع يهاقابل ارائه در رنگ -

 جدول خواص:

 هاي متنوعقابل ارائه در رنگ رنگ

 نیمه براق براقیت

 100% جامد حجمی

 g/L0 (VOC)مواد فرار

 3g/cm 1/0±3/1 (مخلوز دو جزء)دانسیته 

 1به  B( 5به جزء  Aنسبت اختالط وزنی (جزء 

 1به  B( 5/4به جزء  Aنسبت اختالط حجمی (جزء 

 دقیقه 15 ± 60 (Pot life)زمان ژل شدن  
 ساعت ASTM D1640( 6 – 4زمان خشک شدن سطحی (

 ساعت ASTM D1640( 12( زمان خشک شدن عمقی

 روز 7 زمان پخت کامل

 %100بیش از  ازدیاد طول تحت کشش

 %0 درصد کولتار

 کامال انعطاف پذیر پذیريانعطاف

 انبارداري
 ییبازه دما ،دیخورش مینور مستق و ماه (به دور از باد، باران 12
بندي ارائه شده توسط در بسته گرادیسانت + درجه40+ تا 5

 )شرکت

 بسته بندي
 کیلوگرم  5 و A( : 5/2رزین ( جزء
 کیلوگرم 1و  B( :5/0( هاردنر جزء

 

  



  

 

 دستوالعمل مصرف

تمامی سطوح باید تمیز، خشک و عاري از هرگونه ذرات چسبنده و سست باشند. در خصوص سطوح فلزي، آماده سازي سطح تا 
 و با پایه شیمیایی مناسبتوصیه می شود، در خصوص سایر سطوح در صورت نیاز به پرایمر، الزم است از پرایمر سازگار  ST3درجه 

 استفاده و زمان الزم جهت خشک شدن سطحی پرایمر قبل از اجراي درزگیر، سپري گردد.

) توسط Aتحت هیچ شرایطی نباید رقیق گردد. قبل از اعمال، جزء رزین ( POLYSEAL-PU2000یورتان دوجزئی درزگیر پلی
) به آن افزوده شده و Bنگ یکنواخت همزده شود. سپس جزء هاردنر (میکسر مناسب تا زمان رسیدن به مخلوط کامال هموژن با ر

این درزگیر هم به روش دستی با استفاده  مال یکنواخت و هموژن ادامه یابد.مخلوط گردد. عمل اختالط تا زمان رسیدن به حالت کا
  از کاردك و  لیسه و هم به روش دستگاهی (کارتریج یا محفظه تحت فشار) قابل اجرا است.

 تمیز گردند. T-900یورتان ابزار و تجهیزات بالفاصله بعد از اجرا با حالل مناسب نظیر تینر پلی

 جهت کنترل عمق پر شدن درز با درزگیر استفاده شود. Backing rodدر صورت عمیق بودن درز، بایستی از 

 

 نکات مهم :

دارد. حداکثر رطوبت مجاز محیط در حین اجراي رطوبت باال بر روي چسبندگی درزگیر به سطح، تاثیر بسیار مخربی  -
 باشد.می %85درزگیر 

پیش از زمان اعمال ،از باز کردن در ظرف و تماس مواد با رطوبت خودداري شود و اطمینان از محکم بودن درپوش ظرف  -
 بعد از مصرف الزامی است. 
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