
P.V.C واتـراسـتاپ  های
واتراستاپ پـی وی سـی

واتراستاپ پـی وی سـی  

Strubar

خالصه ای از محصول

انبساطی  و  اجرایـی  درزهای  آب بندی  جهت  یس  وی  پـی  واتراستاپ  نوار 

تولید  و  ود  اکس�ت یس  وی  پـی  ویژه  فرموالسیون  با  آبـی  بتـنـی  سازه های 

می گردد که در محل پروژه به راحتـی قابل جوش دادن می باشد. 

موارد كاربرد 

این محصول جهت آب بندی درز های با اهداف ذیل بکار می رود: 

- سازه های نگهداری آب: 

مخازن آب، فاضالب، استخرها، سدها و رسیز ها و باندوال ها و ...

- سازه های مانع آب: 

حائل،  دیوارهای  تونل ها،  زیرزمینـی،  پارکینگ های  زیرزمینـی،  سازه های 

دال های سقف، منهول ها و ...

 و مزایا
گ

ویژ�

- مقاومت کشیسش و قابلیت ازدیاد طول زیاد

- دارای طیف وسیعی از پروفیل ها و اندازه ها با توجه به نـیاز 

- مطابقت کامل شکل ظاهری و خواص مواد با استاندارد های بیـن  الملیل

- درگیـری کامل با بتـن 

- دوام دراز مدت در محیط های قلیایـی و سیکل یخبندان

- حفظ شکل اولیه در تکرار در معرض قرارگیـری با آب

س - جوشکاری و اتصال آسان و در دس�ت

- طول مناسب رول ها برای به حداقل رساندن اتصال و جوشکاری

استانداردها

 CRD-C572،CRD-C573 DIN 18541-1، ابار با الزامات استاندارد های اس�ت

DIN 18541-2،ISIRI 13277-1  وISIRI 13277-2  مطابقت دارد.

اطالعات محصول

زردرنگ

بـیش�ت از MPa 12مقاومت کشیسش

62 ایل Shore A( 72( سختـی

بـیش�ت از 300 درصدازدیاد طول در حداک�ش بار گذاری

Co -20 بـیش�ت از 200 درصدازدیاد طول در

گ
بـیش�ت از N/mm 12مقاومت پار�

30- تا 60 درجه سانتـی گرادمحدوده دمایـی رسویس

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور 
از نور خورشید و در دمای 5 تا 35 

درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

بسته بندی
ی یا مطابق  سفارش  رول های 25 م�ت

ی مش�ت

حداقل 3 سال زمان ماندگاری

انواع واتراستاپ

 ،)AA( خواب(  )کف  خارجی  تخت   ،)A( داخیل  تخت  نوع   4 در  ابار  اس�ت

حفره دار داخیل )D( و حفره دار خارجی )کف خواب( )DA( تولید می گردد. 

انبساطی  نوع حفره جهت درزهای  و  اجرایـی  برای درزهای  نوع های تخت 

)حرکتـی( مرف می گردد. این واتراستاپ  ها از عرض های 15 تا 50 سانتـیم�ت 

و ضخامت های 2 تا 12 میلیم�ت تولید می گردد.
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A مقطع عر�ز نوارهای واتراستاپ نوع

AA مقطع عر�ز نوارهای واتراستاپ نوع

D مقطع عر�ز نوارهای واتراستاپ نوع

DA مقطع عر�ز نوارهای واتراستاپ نوع

ان و نحوه مرصف ز م�ی

واتراستاپ باید در میانه محل درز به طوری که نصف آن در بتـن قدیم 

واتراستاپ  برای  گیـرد نصب گردد.  قرار  بتـن جدید  دیگر در  نـیمه  و  دفن 

واتراستاپ  مهار  گیـرد.  قرار  دقیقا در محل درز  باید  حفره دار حتما حفره 

باید به وسیله گیـره مخصوص و در فاصله هر 20 سانتـیم�ت انجام گردد. 

ن برای اتصال واتراستاپ به یکدیگر از جوش به وسیله ت�ب جوش و  همچنـ�ی

یا هویه استفاده می گردد. 

جهت اطالعات بـیش�ت با بخش فنـی ما تماس بگیـرید.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

این  نشود.  انداخته  دور  زیست  محیط  در  ابار  اس�ت محصول  است  به�ت 

با  تماس  نمی باشد ویل در  افراد خطرناک  ایمنـی  برای سالمت و  محصول 

پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت است که از دستکش 

ایمنـی  مشخصات  برگه  به  بـیش�ت  اطالعات  برای  گردد.  استفاده  مناسب 

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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