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

ی رسد اجــرا مناســب ســطوح  ماستـــیک قــ�ی

عمــودی و افقــی

Strutop JS3

خالصه ای از محصول

با  بـیتومن رابر اصالح شده  پایه  بر  اتاپ JS3 یک درزگیـر تک جزئـی  اس�ت

پلیمر می باشد که آماده مرف می باشد و به صورت رسد اجرا می گردد. این 

 خوبـی 
گ

محصول بعد از خشک شدن کامال انعطاف پذیر بوده و چسبند�

ایط دمایـی مختلف مقاومت خوبـی دارد.  داشته و در رسش

موارد كاربرد 

- درزگیـری و آب بندی انواع درزهای افقی و عمودی سازه ها 

- درزگیـری انواع درزهای انبساطی و اجرا�ئ 

- درزگیـری آسفالت

- پر کردن درزهای کفسازی و روسازی بتـنـی راه ها

- درزگیـری آب بند پشت بام،لوله ها، استخر ها، مخازن، سدها، منهول ها و ...

 و مزایا
گ

ویژ�

 خوب به انواع مصالح ساختمانـی
گ

- چسبند�

- عملکرد خوب در گرما و یخبندان

ه - بدون رسش

UV مقاوم در برابر اشعه -

ایط آب و هوایـی مختلف و عوامل محیطی  - مقاوم در برابر رسش

- دمای رسویس 25- تا 70 درجه سانتـیگراد 

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

- فاقد یون کلر

استاندارد ها 

 ASTM و   ASTM C1330 مطابق با الزامات استاندارد های JS3 اتاپ اس�ت

C1193  می باشد.

اطالعات محصول

خم�ی سفت چسبنده مشیک رنگشکل ظاهری

1 در 20 درجه سانتـیگراددانسیته مالت آماده /25 ±0 /03  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

سطل حدود 25 کیلوگرمی )فروش به صورت بسته بندی
وزن ترازو می باشد(

ان و نحوه مرصف ز م�ی

ن  تعیـ�ی ماستـیک  مخصوص  وزن  و  درز  ابعاد  به  بسته  مرصف:  میـزان 

می گردد.  

چربـی،  روغن،   ها، 
گ

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

 
گ

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

اتاپ JS3 جلوگیـری می کنند پاک گردد.  ماستـیک اس�ت

اختالط: محصول آماده مرف می باشد. 

نحوه اعمال روی سطح: ماستـیک به وسیله کاردک یا ماله طوری اعمال گردد 

که کامال درز پر گردد. 

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

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

- این محصول در برابر هیدروکربن ها مقاوم نـیست. 

ی تر شدن ماستـیک بخصوص در فصول  - در صورت نـیاز به روانـی و خم�ی

ی  رسد سال سطل ماستـیک را در حمام آب گرم قرار دهید تا حالت خم�ی

ایجاد گردد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

اتاپ JS3 در محیط زیست ریخته نشود و هر گونه  به�ت است محصول اس�ت

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 
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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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