
 C فلکسکپ

 سرد اجرا /قیری  ماستیک پایه

CapFlex C 
Bituminous Mastic / Cold-Applied 
.

 پلیمرهوای و قیوری موااد پایهر ب االستیک زگیردر یک  C فلکسکپ

 پیوها االسوتیک حالوت و شوههخشوک طبیعو  فرم به که است ویژه

 برابور در باالی  مقاومت شهن،خشک از پساین درزگیر . کرد خااهه

 درزهوای کوردن پور جهوت مواده این از .داشت خااهه جای شرایط

کنترل کننهه ترکهوا و درزهوای اسبطواط  اسوت اده مو  شواد. ایون 

 محصال در درزهای عمادی و افق  قابل مصرف م  باشه.

 تالیوه ASTM D1850اسوتاسهارد این محصوال بور اسوال الااموا  

طبو   C فلکسکوپمشخصوا  فیایکو  و شویمیای  ضمناً  شاد.م 

 باشه:م جهول 
 

 خمیر  حالت فیایک 
 مشک  رسگ

 3g/cm 30/0 ± 22/1 وزن مخصاص 

 

 ماستیک قیریکاربرد و اثر 

 ماستیک قیریکاربرد 
  گرمطیر و سردسیر مناط  در افق  و عمادی هایزدر پرکردن -

  هالاله و آبرساس  هایکاسال بنهیزدر -

  آس الت و هاسقف ،هاپل درزبنهی -

 هابامپشت و هاساختمان بین هایزدرپر کردن  -

 

 ماستیک قیریمزایای استفاده از 

 چوا  و فلوا ،سویمان ،بوتن سوح  به عال  چطبنهگ دارای  -

 است.

 است. گرادساست  درجه ۷0 تا -5 آن، بین ده سرویس دمای -

 ایه مقاوم است.کلر یان و آ  فشار ،دریا آ  برابر در -

 است. مقاوم جای شرایط برابر در -

 شهگ  است. شره بهون -

 است.مصرف  آماده -

 

 ماستیک قیریروش استفاده از 

ماسرتیک اسرتفاده از و نحوه مصرر  محدوده مجاز 

  قیری

 هور از عاری و خشک، تمیا بایه سحاح کلیه: سازی سطحآماده -1

 بورل از تواانم  تمیاکاری برای .باشه چطبنهه و سطت ذرا  گاسه

سپس با است اده از پرایمر  .سماد است اده فشرده هاای سپس و سیم 

که به مقهار مناسب رقی  شهه است سوحاح  EM12قیری بیتاکا  

 درز را آغشته م  کنیم و اجازه م  دهیم تا خشک شاد.

میلیمتر ضخامت( بوا اسوت اده از  5برای درزهای باریک )تا  :اجرا-2

بایه مراقب باد که حبا  هواا و پول گان مناسب درز را پر م  کنیم. 

زدگ  ماسع از پیاستگ  ماستیک درون درز شاد. سپس بوا اسوپاتال 

مناسب، سح  کار را صاف م  کنیم. برای درزهای پهن تر با است اده 

از اباار مناسب و با فشار درز را پر م  کنیم. چناسچه عمو  درز زیواد 

در ضوخامت مناسوب  م  باشه م  تاان با پر کننهه های پل  اتیلن 

ابتها عم  کار را پر کرد و سپس پر کردن ماستیک بر روی آن اسجوام 

 شاد.

 ماستیک قیری نکات ایمنی در استفاده از

شاد؛ هرچنه در بنهی سم این محصال در دسته مااد خحرساک طبقه

تااسه باعو  ایجواد حطاسویت شواد. بنوابراین در تمال با پاست م 

الزم است از پاشش مناسب، عینوک و ماسوک ماده هنگام کار با این 

 است اده شاد. همچنین رعایت سکا  زیر الزم است:

شخص در معور  آسویب با چشم،  مادهدر صار  تمال این  -

 ه.درون آ ، پلک باسدقیقه  15حهاقل به مه  

با پاست، سوریعاً پاسوت آلواده بوه  مادهدر صار  تمال این  -

 . شادشطته دقیقه در آ  تمیا  15مه  

لبال آلاده بایه با مااد شاینهه مناسب شطته شاد تا مجوهداً  -

 قابل است اده باشه.

در صارتیکه شخص مصهوم همچنان احطوال سواراحت  دارد،  -

 .شادمراجعه  سریعاً به پاشکالزم است 



 

 ماستیک قیریسایر نکات الزم در خصوص 
 

هاای  در باشه.سم  مناسب ساخت و س ت با تمال برای محصال این

 حمام در را ماستیک سحل ،س ت م  باشه یکتماسو زماس  که  سرد

بوه قورار دهیوه توا  گرادساست  درجه ۸0 تا ۶0 بین دمای با گرم آ 

 کارپذیری مناسب برسه.

 ماستیک قیریامکان خورندگی 
سه باع  شروع و سه باع  گطترش خاردگ  میلگردهای  محصالاین 

های کف و سقف سواخته تنیهه یا سیطتممهفان در بتن، فاالد پیش

 شاد. شهه با فاالد گالااسیاه م 

 

 ماستیک قیریروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بوین  محصوالحمل و سقل و فضای سگههاری این مجاز دمای 

C 30 :است. ضمناً رعایت ماارد زیر سیا الزم است 

سوار مطوتقیم معور  در  محصوالقرار دادن ظرف حواوی از  -

 خارشیه اجتنا  شاد.

 ماستیک قیریطول عمر 

اسبار و سگهوهاری  ،در شرایط استاسهارد محصالچناسچه ظروف حاوی 

 ماه است. 12تالیه، شاد، زمان قابل است اده از افاودس  از زمان 

 

 ماستیک قیریبندی بسته
 شاد.م  عرضه کیلاگرم  25های سحلاین محصال در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کطب اطالعا  تکیمل  این محصال با بخش فن  شرکت کپکا 

بوه فورم  محصوالایون  عملکوردتمال بگیریه. ضمناً برای اطوالع از 

 مراجعه کنیه.C (CapFlex C-PPI ) فلکسکپاطالعا  عملکردی 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سوهروردی شومال ، کاچوه شوهرتاش،  آدرل شرکت:

 4، طبقه اول، واحه ۷4پالک 

 1559۶13514که پطت :                                                    

 021-۸9331                                                  شماره تمال:

 www.capco.co.ir                                       وبطایت:آدرل 

 info@capco.co.ir                                    پطت الکتروسیک:


