
 H فلکسکپ

 ماستیک پایه قیری / گرم اجرا

CapFlex H 
Bituminous Mastic / Hot-Applied 
 

تتا  کته است  قیری مواد پایهر ب االستیک زگیردر یک  H فلکسکپ

 پتر بترای متاده این ازشود. مصرف می شدن، گرم شده وحال  سیال

 .گرددمی استفادهافقی  انبساطی اجرایی و درزهای کردن

 

 1و تیتپ  ASTM D1190اساس الزامتا  استتاندارد این محصول بر 

مشخصا  فیزیکتی و شود. ضمناً می تولید ASTM D6690استاندارد 

 باشد:میطبق جدول  H فلکسکپشیمیایی 
 

 جامد االستیک  حال  فیزیکی
 مشکی رنگ

 3g/cm 50/0 ± 20/1 وزن مخصوص 

 

 ماستیک قیریکاربرد و اثر 

 ماستیک قیریکاربرد 
  افقی انبساطی و اجرایی هایزدر پرکردن -

  هالوله و آبرسانی هایکانال بندیزدر -

  آسفال  و هاسقف ،هاپل درزبندی -

 هابامپش  و هاساختمان بین هایزدر پرکردن -

 

 ماستیک قیریمزایای استفاده از 

 چتو  و فلتز ،ستیمان ،بتتن ستح  به عالی چسبندگیدارای  -

 اس .

 اس . گرادسانتی درجه ۷0 تا -5 دهی آن، بینسرویس دمای -

 اید مقاوم اس .کلر یون و آ  فشار ،دریا آ  برابر در -

 اس . مقاوم جوی شرایط برابر در -

 شدگی اس . شره بدون -

 اس .مصرف  آماده -

 روی آ  آشامیدنی اس . ءبدون اثر سو -

 

 ماستیک قیریروش استفاده از 

ماسرتیک اسرتفاده از و نحوه مصرر  محدوده مجاز 

  قیری

 هتر از عاری و خشک، تمیز باید سحوح کلیه: سازی سطحآماده -1

 بترس از تتوانمی تمیزکاری برای .باشد چسبنده و سس  ذرا  گونه

  .نمود استفاده فشرده هوای سپس و سیمی

 با استتفاده ازگراد و درجه سانتی 160تا دمای   را ماستیک :اجرا-2

گرم نموده و پس از رسیدن به حال  ستیال بتا  ،حرار  غیر مستقیم

 .نمایید اجرا ...های ریزشی، تزریقی و روش

 ماستیک قیری نکات ایمنی در استفاده از

این محصول در دسته  مواد خحرناک متی باشتد. تمتاس پوستتی در 

حال  سرد باعث حساسی  پوستی می شود. در حین اجرا بته دلیتل 

دمای محصول، خحر سوختگی قابل توجته است . بختارا  باال بودن 

متصاعد شده در حین عملیا  اجرائی برای سیستم تنفسی مضر می 

این ماده الزم اس  از پوشش مناست،، بنابراین در هنگام کار با  باشد.

 عینک و ماسک استفاده شود. همچنین رعای  نکا  زیر الزم اس :

فرد مصدوم به سرع  به با چشم،  مذا  مادهدر صور  تماس  -

 اولین مرکز درمانی منتقل شود.

با پوس ، ستریااً پوست  آلتوده بته  مادهدر صور  تماس این  -

با آ  و صابون شسته شود. چنانچه ذرا  مذا  دقیقه  15مد  

بر روی پوس  ریخته شد، سح  مورد نظر با آ  سرد خنک شود 

د. از متواد و برای تمیز کردن این بخش به درمانگاه منتقتل شتو

 نفتی برای پاکسازی سح  آسی، دیده استفاده نشود.

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناس، شسته شود تا مجتدداً  -

 قابل استفاده باشد.

 

 ماستیک قیریسایر نکات الزم در خصوص 

گراد و در شترایط درجه سانتی 5اجرای ماستیک باید در دمای باالی 

 جوی خشک انجام پذیرد. 



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

های کف و سقف ستاخته تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش

 شود. شده با فوالد گالوانیزه می

 

 ماستیک قیریروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بتین  محصتولحمل و نقل و فضای نگهداری این مجاز دمای 

C 35 : اس . ضمناً رعای  موارد زیر نیز الزم اس 

نتور مستتقیم ماتر  در  محصتولدادن ظرف حتاوی از قرار  -

 خورشید اجتنا  شود.

 ماستیک قیریطول عمر 

انبار و نگهتداری  ،در شرایط استاندارد محصولچنانچه ظروف حاوی 

 ماه اس . 24از زمان تولید، شود، زمان قابل استفاده از افزودنی 

 

 ماستیک قیریبندی بسته
 کیلوئی عرضه می شود. 15کارتن های این محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کس، اطالعا  تکیملی این محصول با بخش فنی شرک  کپکو 

بته فترم  محصتولایتن  عملکتردتماس بگیرید. ضمناً برای اطتالع از 

 ( مراجاه کنید.CapFlex H-PPI) H فلکسکپاطالعا  عملکردی 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان ستهروردی شتمالی، کوچته شتهرتاش،  آدرس شرک :

 4، طبقه اول، واحد ۷4پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسای :

 info@capco.co.ir                                    پس  الکترونیک:


