
 

 

 POLYSEAL-TAPEسیل نوار ضدخوردگی پلی
 

 تعریف:

، یريپذداشتن  انعطاف یلاالستومر است که به دل یکترموپالست یمرهاياصالح شده با پل یرق یهساخته بر پا یشپ ينوار یقعا
 یشويو ت  (non- woven)استر نبافتهیپل يهایهنوار با ال این .دارد یمناسب اریبس یفیتباال ک یخمش در سرما و چسبندگ

 .مسلح شده است یبرگالسفا

 مصارف: 

  در خطوط لوله هاسرجوش کاريیقعا -

 حرکتی و اجرایی يدرزها يبندآب -

 یبتن يهااتصاالت لوله يبندآب -

 

 خواص و مزایا:

 بسیار باال در برابر نفوذ رطوبت مقاومت -

 پذیري بسیار باالافانعط -

 مقاومت باال در برابر کشش و پارگی، ترك خوردن، ضربه و فشارهاي هیدرواستاتیکی -

 پذیري در دماي پایینحفظ انعطاف -

 حرارتمعرض در  ثبات ابعادي -

 UVاشعه و  شرایط جوي مقاوم در برابر -

 چسبندگی فوق العاده به فلز و بتن -



 

 

 جدول خواص:

 مشکی رنگ

 mm 2/0 ± 4 ضخامت

 m  1/0 ± 10 طول

 cm 5/0  ± 50 عرض

 افزایش طول %25مقاومت کششی در 
 kg/5cm 40بیش از  طولی

 kg/5cm 30بیش از  عرضی

 2kg/m 2/0 ± 1/4 جرم واحد سطح

مقاومت کششی در نقطه ماکزیمم 
 نیرو 

 kg/5cm 53بیش از  طولی

 kg/5cm 35بیش از  عرضی

 گرادانتیدرجه س -10 پذیري در سرماانعطاف

 مقاومت در برابر پاره شدن 
 kgf 5/27بیش از  طولی

 kgf 27بیش از  عرضی

 گرادسانتیدرجه + 110بیش از  میزان پایداري حرارتی

 انبارداري
ماه (به دور از باد، باران و نور مستقیم خورشید و بازه  12

 گراد)سانتی + درجه40+ تا 5دمایی 

 متري 10هاي رول بنديبسته

 * در محاسبه پوشش تئوري، پرت در نظر گرفته نشده است.



 

 

 دستورالعمل مصرف:

 آماده سازي سطح:

سازي شود. سپس از میکرون آماده 50 – 100و حصول پروفایل  )2/1Sa2(سطح باید به روش بالست تا درجه نزدیک به سفید 
در صورت محدود بودن اشی از بالست استفاده گردد. هواي خشک و تمیز عاري از روغن جهت برطرف نمودن ذرات گرد و غبار ن

 ST3سازي آن استفاده نمود. در این حالت نیز سطح باید تا درجه هاي مکانیکی نظیر سایش براي آمادهتوان از روشسطح، می
گراد ه سانتیدرج +3 و همچنین در زمان اجراي پوشش، دماي سطح باید حداقل سازيآمادهدر حین و پس از سازي گردد. آماده

تاثیر منفی ایجاد نماید. حداکثر رطوبت مجاز  ،سطح هباالتر از نقطه شبنم باشد. رطوبت باال ممکن است بر چسبندگی پوشش ب
سازي، ساعت پس از آماده 4گرم نمودن سطح موردنیاز باشد. سطح باید حداکثر ممکن است پیشی رایطاست. در ش %85محیط 

 سازي تجدید شود. صورت باید عملیات آماده پوشش داده شود. در غیراین

شود در صورتی که میزان نمک سطح بیش از حد مجاز باشد، قبل از عملیات بالست و نیز پس از آن سطح شستشو داده توصیه می
بازه سطح، به  ينمک موجود بر رو زانیم دنیتا رسشود. پس از شستشوي سطح، دوباره عملیات بالست تکرار گردد. این مراحل 

 .ابدیقابل قبول ادامه 

 اعمال نوار:

شود. گیرد. به این ترتیب که کل سطح زیرین عایق توسط مشعل حرارت داده مینصب این عایق با استفاده از مشعل صورت می
ننده اي صورت گیرد که شیره عایق به طور ظاهري و سطحی ذوب شود و الیه تقویت کدهی سطح زیرین عایق باید تا اندازهحرارت

ها از باال با یک ماله هاي همپوشانی، باید مجددا همپوشانیآن آسیب نبیند. پس از چسباندن کل عایق و همچنین قسمت
جوشکاري شوند تا از یکسانی درزها اطمینان حاصل شود. براي سطوحی که داراي خلل و فرج بسیار هستند و یا نفوذپذیري باالیی 

را بر روي سطح اجرا  PRIMER TYPE Aتوان پرایمر قیري دیرخشک ، میPOLYSEAL-TAPEدارند، قبل از نصب نوار 
 نمود.

 نکته مهم: 

 به صورت ایستاده انبارش شوند.  POLYSEAL-TAPEهاي نوار رول -
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