Product Data Sheet
ماستیک 85 – 70 PT34
معرفی محصول :

ماستيك  PT34ماده اي تك جزئی بر پايه رزين هاي اكريليك بهمراه پليمر هاي نوع  Dو به
صورت خمير آماده به مصرف است  .اين محصول در محيط هاي اسيدي  ،قليائی  ،نفتی داراي
مقاومت بسيار عالی بوده و بدليل داشتن پليمرهاي نوع  Dاز قدرت انعطاف و چسبندگی بسيار خوبی
در برودت هاي باال برخوردار است .
موارد مصرف :


آبندي درزها و سطوح بتنی و فلزي صنايع نفت  ،گاز  ،پتروشيمی



پوشش تاسيسات و سازه هاي فلزي  ،لوله ها  ،فوم ها و اتصاالت دستگاه هاي برودتی و حرارتی



درزبندي انواع درزها و ترك هاي سرد خانه ها و كابين ها  ،درزبندي ورق هاي استيل و گالوانيزه



پوشش لوله هاي بتنی و پلی اتيلنی صنعت آب و فاضالب

مزايا :


مقاوم در برابر رطوبت  ،مواد نفتی  ،اسيدهاي رقيق و گازهاي شيميايی و تغييرات آب و هوايی



مقاوم در برابر ولتاژهاي الکتريکی و اشعه UV



قابليت انعطاف پذيري و چسبندگی عالی بر روي سطوح افقی و عمودي



سازگار با محيط زيست  ،فاقد خطرا ت شيميايی و مقاوم در برابر قارچ ها و باكتري ها

استاندارد :

اين محصول بر اساس استاندارد  ASTM-D2939قابل ارائه و ارزيابی است .

بسته بندی :

اين محصول در ظروف  52كيلوگرمی عرضه می گردد .

مشخصات فیزيکی و شیمیايی :
RESULT

TEST

Paste
Grey , White
1.3
Kg/liter
range : +1°C to +50°C
24 hours : 4mm & 48 hours : 8 mm
17.8
No sagging or slipping
No cracking or flaking
Passed
No flow
Excellent to oils , dilute acids & alkalis
Excellent

Form
Color
Density
Application temperature
Cure rate at 20°C , 50%RH
Volatiles, wt%
Resistance to Head @ 200 °C
Flexibility @ -60 °C
Bond @ -60 °C
Wet Flow
Chemical resistance
UV resistance

Application Guide
ماستیک 85 – 70 PT34
طريقه كاربرد :



سطح زيركار بايد كامال" خشك  ،تميز و عاري از هرگونه گرد وغبار و مواد چربی و نفتی بوده و
هرگونه مواد اضافه يا خارجی چسبيده به سطح يا قطعات سست آن جدا شود .



جهت شستشوي مواد چربی و قطعات سست چسبيده به سطح می توان از يك واترجت با فشار آب
متناسب و جهت از بين بردن گرد و غبار می توان از يك كمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود .



ماستيك  PT34به وسيله كاردك در درون درزها و ترك ها اعمال می گردد .

میزان مصرف :
مساحت سطح

ضخامت قابل اجراء

مقدار مصرف

1 m2
1 m2
1 m2

1 mm
1.4 mm
2 mm

1300 gr
1820 gr
2600 gr

متر طول ژوئن

عرض و عمق ژوئن

مقدار مصرف

1
1
1

20 mm × 10 mm
10 mm × 10 mm
5 mm × 10 mm

260 gr
130 gr
65 gr

شرايط نگهداری :




در دماي  4تا  44درجه سانتيگراد  ،بدور از يخ زدگی  ،در بسته بندي اوليه و بدور از تابش مستقيم
آفتاب نگهداري شود .
مدت زمان نگهداري  6ماه پس از تاريخ توليد است .
پس از هر بار مصرف باقی مانده محصول در بسته بندي اوليه و بدور از تماس با رطوبت هوا نگهداري
شود .

بهداشت و ايمنی :


اين محصول در رديف محصوالت خطرناك طبقه بندي نمی شود .



در هنگام مصرف از دستکش  ،ماسك و ابزار كار مناسب استفاده گردد .



در صورت تماس با پوست و چشم  ،موضع را با آب سرد و صابون شستشو دهيد .



در صورت بلعيده شدن فورا" به پزشك مرا جعه شود .

