
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ویژه پلیمرهای و قیری مواد پایهبر  االستیک درزگیر یک  C کسفِلکپ
این کرد.  خواهد پیدا االستیک حالت و شدهخشک طبیعی فرم به که است

 خواهد جوی شرایط برابر در باالیی مقاومت شدن،خشک از پسدرزگیر 
کنترل کننده ترکها و درزهای  درزهای کردن پر جهت ماده این از داشت.

انبساطی استفاده می شود. این محصول در درزهای عمودی و افقی قابل 
 مصرف می باشد.

تولید  ASTM D1850این محصول بر اساس الزامات استاندارد 
طبق جدول  C کسفِلکپمشخصات فیزیکی و شیمیایی ضمنًا  شود.می
 باشد:می
 

 خمیر  حالت فیزیکی
 مشکی رنگ

 3g/cm 30/0 ± 35/1 وزن مخصوص 
 

 ماستیک قیریکاربرد و اثر 

 ماستیک قیریکاربرد 
  گرمسیر و سردسیر مناطق در افقی و عمودی درزهای پرکردن -
  هالوله و آبرسانی هایکانال درزبندی -
  آسفالت و هاسقف ها،پل درزبندی -
 هابامپشت و هاساختمان بین درزهایپر کردن  -
 

 ماستیک قیریمزایای استفاده از 
 است. چوب و فلز سیمان، بتن، سطح به عالی چسبندگیدارای  -
 است. گرادسانتی درجه ۷0 تا -5 آن، بین دهیسرویس دمای -
 اید مقاوم است.کلر یون و آب فشار ،دریا آب برابر در -
 مقاوم است. جوی شرایط برابر در -
 شدگی است. شره بدون -
 است.مصرف  آماده -
 

 ماستیک قیریروش استفاده از 

 ماستیک قیریاستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

 

 

 

 

 

 

  
 هر از عاری و خشک، تمیز باید سطوح کلیه: سازی سطحآماده -1

 سیمی برس از توانمی تمیزکاری برای .باشد چسبنده و سست ذرات گونه
سپس با استفاده از پرایمر قیری  .نمود استفاده فشرده هوای سپس و

که به مقدار مناسب رقیق شده است سطوح درز را  EM12بیتوکوت 
 آغشته می کنیم و اجازه می دهیم تا خشک شود.

میلیمتر ضخامت( با استفاده از گان  5برای درزهای باریک )تا : اجرا-2

کنیم. باید مراقب بود که حباب هوا و پل زدگی مانع مناسب درز را پر می 

از پیوستگی ماستیک درون درز شود. سپس با اسپاتول مناسب، سطح کار 

را صاف می کنیم. برای درزهای پهن تر با استفاده از ابزار مناسب و با 

فشار درز را پر می کنیم. چنانچه عمق درز زیاد می باشد می توان با پر 

اتیلنی در ضخامت مناسب ابتدا عمق کار را پر کرد و کننده های پلی 

 سپس پر کردن ماستیک بر روی آن انجام شود.

 ماستیک قیرینکات ایمنی در استفاده از 

شود؛ هرچند در بندی نمیاین محصول در دسته مواد خطرناک طبقه
تواند باعث ایجاد حساسیت شود. بنابراین در هنگام تماس با پوست می

ماده الزم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده  کار با این
 شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:

شخص در معرض آسیب با چشم،  مادهدر صورت تماس این  -
 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت 

با پوست، سریعًا پوست آلوده به مدت  مادهدر صورت تماس این  -
 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15
لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  -

 استفاده باشد.
الزم در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد،  -

 .شودسریعًا به پزشک مراجعه است 
 

 تیک قیریماسسایر نکات الزم در خصوص 

هوای  در باشد.نمی مناسب سوخت و نفت با تماس برای محصول این
 آب حمام در را ماستیک سطل ،سفت می باشد ماستیکو زمانی که  سرد
به کارپذیری قرار دهید تا  گرادسانتی درجه ۸0 تا ۶0 بین دمای با گرم

 مناسب برسد.

 Cفِلکس کپ
 ماستیک پایه قیری / سرد اجرا ▪

 

CapFlex C 
▪ Bituminous Mastic / Cold-Applied 
 



 

 

 ماستیک قیریامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای  محصولاین 

های کف و سقف ساخته شده تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش
 شود. با فوالد گالوانیزه می

 
 ماستیک قیریروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بین  محصولحمل و نقل و فضای نگهداری این مجاز دمای 
C 30 :است. ضمنًا رعایت موارد زیر نیز الزم است 

نور مستقیم خورشید معرض در  محصولاز قرار دادن ظرف حاوی  -
 اجتناب شود.

 ماستیک قیریطول عمر 

انبار و نگهداری شود،  ،در شرایط استاندارد محصولچنانچه ظروف حاوی 
 ماه است. 12زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان تولید، 

 
 ماستیک قیریبندی بسته

 شود.عرضه می کیلوگرمی 20های سطلاین محصول در 
 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

به فرم اطالعات  محصولاین  عملکردتماس بگیرید. ضمنًا برای اطالع از 
 ( مراجعه کنید.CapFlex C-PPI) C کسفِلکپعملکردی 

 
 اطالعات تماس
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