
 

 

 
 POLYSEAL-2Kبند كننده پايه سيماني دو جزئي االستيك مالت آب

 تعريف :

POLYSEAL-2K  پوشش دو جزئي االستومري پايه سيماني و منعطف است كه داراي دو جزء پودري و پليمري است. اين
شود. اين ماده به دليل االستيك بودن،  داراي قابليت ايجاد بندي سطوح بتني و سيماني استفاده ميپوشش به منظور حفاظت و آب

  باشد. ها ميپل بر روي ترك

  :مصارف 

هاي مرطوب، ها، ديوارهاي خارجي، اتاقها و تراسهاي مختلف ساختمان از جهت مثبت نظير استخرهاي شنا، بامبخش بنديآب -
 ها و. . . كاري، پاركينگسطوح زير كاشي

 هاي آب و ...بند نمودن مخازن نگهداري يا ذخيره آب، كانالآب -

 بندي آب نماها، آكواريوم و ...آب -

  ... ها وها، پتروشيميخانه هاي آب و فاضالب، نيروگاههاي مختلف تصفيهبندي بخشآب -

 هاي عمومي صنايعساختمان -

 تقويت درز  نوارهاي جهت نصب -

  

  خواص و مزايا :

 قابل اعمال بر روي سطوح مرطوب بدون نياز به پرايمر  -

 اجراي آسان  توسط برس، رولر، ماله، كاردك و اسپري   -

 هاقابليت ايجاد پل بر روي ترك -

 ها و همچنين نمكUV مقاوم در برابر سايش، فرسودگي مكانيكي،  -

ها و هاي سخت يا منعطف و انواع رنگبا مالت (Overcoating)دهي ي همچنين قابل پوششاستفاده به عنوان پوشش نهايقابل  -
 هاكاشي

 سازگاري با محيط زيست -

 و ... چسبندگي عالي به سطوح بتني، سيماني -

 بندي و مقاومت در برابر فشار مثبت آب آب -



 

 

 جدول خواص:او

  هاي متنوع)خاكستري (قابل ارائه در فام  رنگ

  سيمان و پليمر  پايه

  وزني و حجمي 1به  2  نسبت اختالط 

  3g/cm 1/0 ± 6/1  دانسيته 

  )% 50(رطوبت نسبي  زمان ماندگاري پس از اختالط
  گراد)درجه سانتي 23(دماي دقيقه   60

  گراد)درجه سانتي 35(دماي دقيقه   30

  زمان خشك شدن سطحي

  )% 50،  رطوبت نسبي ميكرون 1000( 
  گراد)درجه سانتي 23(دماي دقيقه   60

  زمان خشك شدن عمقي 

  )% 50،  رطوبت نسبي ميكرون 1000(
  گراد)درجه سانتي 23(دماي ساعت   12

  دماي سرويس
 گراددرجه سانتي +  50تا    صفر  تحت ترافيك

  گراددرجه سانتي +  60تا    صفر  بدون ترافيك

  روز 28پس از  2N/mm 5/1بيش از   )ASTM D4541( چسبندگي

 DIN 4102(  B2 (اشتعال پذيري 

  حداقل فاصله زماني بين اعمال دو اليه
ساعت بسته به شرايط جوي، دما و رطوبت  4تا  5/1حدود 

  محيط

  برداريزمان بهره

  ساعت 12پس از   كاربرد در معرض باران

  روز 1پس از   كاربرد در شرايط تحت تردد نفر

  روز 7پس از   كاربرد تحت فشار آب

  روز 1پس از   انجام كاشي كاري



 

 

  

  شرايط بار گذاري/ ميزان مصرف/ ضخامت فيلم خشك:

  مصرف مورد
  مصرف حداقل ميزان

  (كيلوگرم در هر متر مربع)

  فيلم ضخامت كمترين

  )مترميلي(خشك 

  5/1الي  1حدود   2  اتاق هاي مرطوببندي آب

، كف و ديوار بندي پي و فونداسيونآب
  زيرزميني

  2بيش از   5/3

  2بيش از   5/3  بالكن و تراس بنديآب

  2بيش از   5/3  و ... و مخازن آباستخر شنا 

 دستورالعمل مصرف  : 

هاي احتمالي پيشين از ها و بقاياي پوششهاي سست، ذرات گرد و غبار، برآمدگيها، بخشقبل از اجراي پوشش، تمام آالينده   
ي آن كرده و سبب افت كاراي از چسبيدن اين پوشش بر روي سطح ممانعتدوست رف گردند. وجود مواد غيرآبروي سطح برط

ها بايد با استفاده از دوست، اين نوع آلودگيدر نتيجه، در صورت آلوده بودن سطح به مواد چرب، روغني و غيرآب شود.مي
ها بايد با مالت سيماني ها و فرورفتگيهاي مناسب از روي آن برطرف گردند. همچنين، در صورت وجود، كليه حفرهكنندهپاك

  مناسب، پر و ترميم گردند. 

طرف كردن گرد و غبار، شن، زباله و ساير موارد از روي سطح، بسته به شرايط از روش مناسبي مثل جارو كردن با به منظور بر   
ها، جاروي نرم، جاروبرقي صنعتي، تي و يا دستمال مرطوب استفاده شود. همچنين در صورت نياز براي برطرف كردن برآمدگي

كاري، و يا واترجت فرز هاي مكانيكي نظير سابيدن سطح، بالست كردن،بقاياي سيمان سفت شده و غيره از روي سطح، از روش
  استفاده شود.

  انبارداري

ماه در محيط خشك به دور از يخ زدگي در بسته بندي 12
  گراددرجه سانتي +35	 + تا5	دماياصلي و در 

  ).شود استفاده سرعت هب بايد بسته كردن باز صورت در(

  بنديبسته
  كيلوگرم 16(پودري):  Aجزء 

  كيلوگرم 8(رزين):  Bجزء 



 

 

     

كشي به عرض ها، ماهيچههاي احتمالي، در محل اتصال ديواره به كف و همچنين گوشهشود به منظور اجتناب از تركتوصيه مي   
 كشي انجام شود .متر با مالت سيماني مخصوص ماهيچهسانتي 4

در صورت گردد. مناسب آن اقدام  مينوع ترك، نسبت به ترم صيسطح، الزم است پس از تشخ يدر صورت وجود ترك بر رو   
 استفاده گردد. POLYSEAL-2Kدر تكامل با  ،سطح تيتقو يمجدد ترك در آن بخش، از نوارها جاديا سكيوجود ر

(جزء پليمري) با هم مخلوط شوند. براي اين منظور ابتدا دوسوم از جزء  1(جزء پودري) به  2مواد بايد با نسبت حجمي و يا وزني    
پليمري را در سطل تميز با عمق و سطح مقطع مناسب ريخته در حين اختالط به آن جزء پودري افزوده گردد. عمل اختالط بايد تا 

ي به مخلوط مواد اضافه شده و تا رسيدن زمان رسيدن به مخلوطي يكنواخت و بدون كلوخه ادامه يابد. سپس باقيمانده جزء پليمر
آب در  %3توان حداكثر به مخلوط يكنواخت و همگن، هم زدن ادامه يابد. بسته به شرايط، براي تنظيم ويسكوزيته هنگام اعمال، مي

  حين هم زدن به مخلوط دو جزء اضافه نمود .

باشد. غلتك، ماله و حتي اسپري قابل اعمال مي با برس، POLYSEAL-2Kدر حين اجراي پوشش، سطح بايد مرطوب باشد.    
براي رسيدن به ضخامت مطلوب، حداقل اعمال دو اليه از پوشش الزم است. همچنين اجراي اليه جديد بر روي اليه قبلي بسته به 

يد، زماني است ساعت پس از اجراي اليه قبلي صورت گيرد. بهترين زمان براي اجراي اليه جد 4تا  5/1شرايط جوي، بايد حداقل 
كه اكثر رطوبت موجود در اليه قبلي از آن خارج شده و سطح آن خشك شده باشد. براي جلوگيري از ترك خوردن پوشش، ميزان 

ميليمتر در هر اليه پس از  1كيلوگرم در هر مترمربع در هر اليه بيشتر شود (حدود  2نبايد از حدود  POLYSEAL-2Kمصرف 
   خشك شدن).

 نكات مهم:

در مناطق گرم و مرطوب، ممكن است پوشش درطول فرآيند عمل آوري چسبناك گردد. اگر اين پديده اتفاق افتاد، پوشش را  -
 ساعت مرطوب نگه داشته تا از تكميل فرآيند هيدراسيون اطمينان حاصل شود. 24با آب به مدت 

 يابد.مخازن آب زمان خشك شدن ماده افزايش مي در محيط داراي رطوبت باال و يا عدم وجود تهويه كافي به عنوان مثال در -

 پوشش را بايد در طول اعمال از تابش مستقيم شديد خورشيد محافظت نمود. -

 سطحي كه اعمال قرار است روي آن صورت گيرد ابتدا بايد به اندازه كافي مرطوب شود. -

  محافظت گردد.ها اعمال شود بايد پوشانده شده و بر آن POLYSEAL-2Kسطوحي كه قرار نيست  -
  

 

 


