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DEZOFLEX   380 
 Polyurtan Joint Sealant ی  )دو جزئ ورتانی یپل كیماست

two component ( 
 

 

Dezoflex 380   االستومري دو جزئي برپایه پلي یورتان یک ماستیک

سازه  يبا خصوصیات االستیسیته باال جهت پر نمودن درزهاي انبساط

ذیل مطابقت  يهااستاندارد. این محصول با مي باشد هاي بتني و فلزي

 :  دارد

 
BS 5212 

ASTM D2203 
ASTM c 920-TT-S-00227E TYPE II CLASS A 

US.T.T.5-227-BS ISO 11600- CRD- C506 

 

 

 

 : خواص واثرات 

 
 به انواع مصالح .  چسبندگي بسیار زیاد .1

 درصد ازدیاد طول باال. .2

 مقاوم در برابرعوامل محیطي . .3

 مقاوم در برابر تابش نور خورشید . .4

 استحكام فرسایشي زیاد. .5

 قابلیت انعطاف پذیري در دماي پائین . .6

 بدون انقباض . .7

 مقاومت شیمیایي باال در مقابل مواد نفتي .8

 داراي خاصیت خودترازي .9

 

  
  : موارد کاربرد

 پر نمودن درزهاي انبساطي كف . .1

 .  آب بند نمودن درزها و تركها افقي .2

 ها. درزبندي لوله ها ، كف ، سالن ها و سردخانه .3

 قابل استفاده در باند فرودگاه ها ، اسكله ها و نیروگاه ها. .4

 

 : روش مصرف

ابتدا سطوح زیر كار مي بایست عاري از هرگونه چربي ، گرد و غبار ، 

-HM قبل از اجراي محصول  باشد. .... ذرات سست ، رنگ قدیمي و

به منظور افزایش چسبندگي الزم است روي سطوح درزها از پرایمر 139

زمان اجراء ، رطوبت سطح مي  یشنهادي این شركت استفاده بفرمائید.پ

باشد، حداكثر رطوبت مجاز هوا جهت انجام روكش  %4بایست كمتر از 

براي اجراي روكش ، موقعي كه رطوبت در حداكثر   لحاظ شود. 70%

 3الي2مي بایست دقت نمود كه دماي سطوح ، "مجاز مي باشد الزاما

پیش از اجراء كلیه ابزار و  تر از دماي محیط باشد.درجه سانتیگراد باال

را با  A جزء .  وسایل ساخت كامالًتمیز وعاري از هرگونه آلودگي گردد

با استفاده از یک دریل    به نسبت مشخص شده تركیب بفرمائید . B جزء

دور در دقیقه ( با پروانه مناسب دو جزء را با هم مخلوط  500-300) 

همگن و یكنواخت بوده و در "ود تركیب حاصله كامالبفرمائید .دقت ش

 دقیقه مصرف گردد . 40-50مدت كمتر از 

 

 

 : مشخصات فیزیكی و شیمیایی

 کد استاندارد رنگ : مشكی

 1/5gr/cm3 : وزن مخصوص
  DIN     مطابق استاندارد

53479 

375درصد ازدیاد طول :  % 
  DIN     مطابق استاندارد

53564 

 Shore A  30   - 35 : سختی
  DIN     مطابق استاندارد

53505 

 2/45N/mm2  : مقاومت کششی
  DIN     مطابق استاندارد

53504 

     %100مقاومت کششی در حالت 

0/6:  طول ازدیاد N/mm 

  DIN     مطابق استاندارد

53504 
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 : نسبت ترکیب

  جزءA  = 10 كیلوگرم 

  جزءB   =1.2  كیلوگرم 

 

 : نوع بسته بندی

كیلوگرمي و یک جز  20) یک جز  كیلوگرمي 22.4دو جزئي بسته هاي 

 كیلوگرمي ( 2.4

 

  : موارد ایمنی

 .استفاده از دستكش و عینک الزامي است 

  اگر در زمان اجراء پوست بدن با این محصول تماس پیدا

نمود ، براي شستشو از آب و صابون استفاده شود و از 

 فرمائیدخودداري ب "شستشو با حالل جدا

 

قبل از افزودن سنگ دانه به مدت یک دقیقه آن را به هم بزنیدد . سد   

به آرامي تمامي پودرها را به مخلوط اضافه كرده و آن را هم زده تا مدالت 

روان و یكنواختي به دست آید . توجه نماییدد كده همدزدن اضدافه باعد  

 ورود هوا به داخل مالت مي شود.
 

 

 

 :   انبار داری

ول را به دور از تابش خورشید نگهداري و از افزایش دمداي انبدار این محص

جلوگیري كنید.در مناطق گرمسیري نصدب وسدایل تهویده هدوا ضدروري 

است . در صورت رعایت شرایط فوق عمر مفید محصول تا شش ماه  مدي 

باشد . عدم رعایت روش صحیح انبارداري موجب آسیب دیدن محصدول و 

اطالع از روش انبارداري با بخش فني شركت یا ظرف آن مي شود . جهت 

 كلینیک فني و تخصصي بتن ایران مشورت نمایید.

 

 

 :    نكات ایمنی

همانند تمامي محصوالت شیمیایي دقت شدود تدا از تمداس بدا چشدمها ، 

دهان ، پوست و مواد غذایي پرهیز گردد . در صورت تمداس بدا پوسدت و 

ر بده طدور اتفداقي بلعیدده شدد .  چشمها بالفاصله آن را تمیدز نمایدد . اگد

اقدامات پزشكي انجام شود . در ظرف ها را پ  از استفاده ببندید و بدراي 

اطالع از انبار داري ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمني محصدول 

 مراجعه نمایید.

 

 

 تاییدیه کیفیت :

تمام محصوالتي كه توسط شركت كلینیک فندي و تخصصدي بدتن ایدران 

 عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كیفي بین المللي مي باشد .
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