
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
پوشش های آب بندی، درزگیـر و ترمیمکننده ها

ــا  ــژه ب ــری وی ــد پلیم ــش آب بن ــتم پوش سیس

انعطــاف  پذیــر زیــاد دو جزئـــی

Strutop Flex

خالصه ای از محصول

اتاپ Flex یک سیستم پوشش آب بند 2 جزئـی می باشد که جزء A یک  اس�ت

ن یک پودر آماده مرف بر پایه سیمان پرتلند  رزین مایع ترکیبـی و جزء B نـ�ی

می باشد. که ترکیب این دو جزء یک دوغاب غلیظ و نرم ایجاد می کند که 

 خوبـی دارد و یک 
گ

قابل اجرا با قلم مو می باشد و به انواع بس�ت چسبند�

الیه بسیار انعتطاف پذیر کامال آب بند ایجاد می کند و جایگزین خوبـی برای 

سایر پوشش های آب بند سنتـی می باشد.

موارد كاربرد 

انواع  برای  موثر  آب بند  پوشش  عنوان  به  تا  شده  طراحی   Flex اتاپ  اس�ت

سطوح زیر کار و در فشار مثبت آب بکار رود.  این محصول جهت آب بندی 

سازه های ذیل کاربرد دارد:  

- پوشش آب بند الیه داخیل )فشار مثبت( مخازن آب و فاضالب، استخر ها، 

آب نماها

-آب بندی بام، رسویس های بهداشتـی، بالکن ها، باغ بام ها )روف گاردن( 

و ...

- آب بندی خطوط انتقال آب 

-آب بندی سازه هایـی که تحت لرزش خفیف و ترک های ریز هستـند

- آب بندی استخر پرورش ماهی  

 و مزایا
گ

ویژ�

 به�ت به انواع مصالح 
گ

- برپایه پلیمر و قابلیت چسبند�

- اجازه تنفس به سطح زیر کار و عبور بخار آب

- کامال انعتطاف پذیر و مقاوم در برابر ترک های مویـی تا عرض 5 میکرون 

)قابلیت پل زدن ترک ها(

UV مقاوم در برابر اشعه -

ایط آب و هوایـی مختلف - مقاوم در برابر رسش

و  اسیدهای ضعیف  خورنده،  یون های  برابر  در  باال  شیمیایـی  مقاومت   -

مواد قلیایـی و کربناتاسیون

- قابلیت اجرا با قلم مو و راحتـی استفاده

ب و پرورش ماهی - غیـر سمی و قابل استفاده در تماس با آب رسش

- فاقد یون کلر

استاندارد ها 

اتاپ FLEX مطابق با الزامات استاندارد  EN 14891 می باشد. اس�ت

اطالعات محصول

شکل ظاهری
ی رنگ جزء A: مایع غلیظ ش�ی

جزء B: پودر طویس یا سفید

1 در 20 درجه سانتـیگراددانسیته مالت آماده /6 ±0 /1  gr/cm3

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 
5 تا 35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بسته بندی 
مجموع 8 کیلوگرم

جزء A: گالن 4 کیلوگرمی

جزء B: کیسه 4 کیلوگرمی

بسته بندی 
مجموع 20 کیلوگرم

جزء A: سطل 10 کیلوگرمی

جزء B: کیسه 10 کیلوگرمی

اطالعات عملکرد فنـی

 )Pull off( به بس�ت 
گ

بـیش�ت از MPa 1مقاومت چسبند�

)EN 12390-8( کم�ت از  1 میلیم�تعمق نفوذ آب

ازدیاد طول فیلم با ضخامت 2 میلیم�ت 
)ASTM D412(

بـیش�ت از 15 درصد

زمان کاربری مالت آماده
Co 30 30 دقیقه در

Co 20 60 دقیقه در

1 روزحداقل زمان تردد افراد

حداقل 7 روززمان کاربری نهایـی

ن حداقل 4 ساعتزمان در معرض باران قرار گرف�ت

ان و نحوه مرصف ز م�ی

اتاپ Flex در هر م�ت مربع از سطح برای ضخامت 0/5  میـزان مرصف: اس�ت

تا 0/8 میلیم�ت حدود 0/75 تا 1 کیلوگرم در هر دست اجرا مرف می شود که 

معموال محصول در دو دست اجرا می گردد. ویل این میـزان مرف وابسته 

 دارد. در کل می توان 
گ

به ضخامت اجرای هر الیه و زبری سطح زیر کار بسنیک
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ن زد.  مرف حدود 1/5 تا 2 کیلوگرم برای هر م�ت مربع را تخم�ی

چربـی،  روغن،   ها، 
گ

آلود� کلیه  از  سطح  باید  کار:  زیر  سطح  سازی  آماده 

از  که  عوامیل  سایر  و  قدیمی  سطحی  آب بند های  کیورینگ،  مواد  رنگ، 

اتاپ Flex جلوگیـری می کنند پاک گردد.   آب بند پلیمری اس�ت
گ

چسبند�

مانند  که  مناسب  کننده  ترمیم  با  باید  دیده  آسیب  و  ضعیف  بتـن های 

ن برای ترمیم و ترک های با  Strutop RM450 ترمیم و اصالح گردد. همچنـ�ی

عرض بزرگ�ت از 1 میلیم�ت ابتدا باید کامال به شکل 7 باز گردد. سطوح خشک 

و فاقد نم باید به وسیله آب کامال خیس و اشباع گردند ویل آب اضافه روی 

سطح باقـی نماند. 

مناسب  کننده  ترمیم  یا  مالت  وسیله  به  باید  کار  گوشه های  ن  همچنـ�ی

ماهیچه  کیسش 3 در 3 گردد. 

سپس  و  ریخته  مناسب  مخزن  در  را  رزینـی  بخش  اختالط  برای  اختالط: 

پودر به تدریج به آن اضافه گردد و با دریل پره مخلوط گردد تا یک دوغاب 

پایدار ایجاد گردد. 

دو  در  نقایسش  بزرگ  موی  قلم  با  آماده  دوغاب  روی سطح:  اعمال  نحوه 

با فشار  که  )زمانـی  زمانـی حدود 4 ساعت  بافاصله  و  برهم  دست عمود 

دست الیه قبیل اجرا شده به دست نچسبد( اجرا گردد. این محصول تا 3 

دست قابل اجرا روی سطح می باشد.

از خشک شدن رسیع این مواد روی سطح جلوگیـری کنـید و  عمل آوری: 

کیورینگ سطحی  از مواد  نگه داشته شود.  کامال مرطوب  2 روز  به مدت 

استفاده نکنـید. 

ابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن رزین شسته  کاری:  ز تم�ی

شود.

محدودیت ها

محصول در ضخامت کم�ت از 0/5 میلیم�ت در هردست اجرا نگردد. ضخامت 

کم می تواند عامل ترک خردن پوشش گردد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

اتاپ FLEX در محیط زیست ریخته نشود و هر  به�ت است محصول اس�ت

گونه شستشوی ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال 

پـیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمی باشد ویل 

در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت 

است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات 

بـیش�ت به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد.  
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