
 

 

AQUAFIN-P1 

 تک جزئی پلی یورتان یتزریق آنی گیر
 

 

 : تعریف 
AQUAFIN-P1  ایزوسیانات اصالح شده تک جزئی بسیار

می  آماده مصرف،  اختالطن نیاز به وکه بد است فعال

 .باشد

 داشته و حجمت آب افزایش شدید این محصول در مجاور

 طوره که ب یسکواالستیک محکمی می شودفوم و تبدیل به

 .آب را خواهد گرفت ، نشتی و جریان قت جلوی نفوذمو

AQUAFIN-P1 ها مقاوم است و قابل اسیدها و قلیادر م

تقویت درز    همچنین نوارهای  ،های بیتومنی با سیستم

(Joint tapes) بر سطوح کاماًل خشک. سازگار می باشد  ،

د اما با رطوبت نمواد بالفاصله تشکیل فوم نمی ده

 .دنخاک به آهستگی سخت می شو موجود در
 

 : صارفم 

  و  بتنها و درزهای  رکت بندی و آبجهت تزریق

 سنگ 
 

 درزها ها و نشت آب از ترک و جلوگیری از جریان 

 جهت داشتن سنگدانه ها تحکیم و ثابت نگه

 آببندی درزها و ترکه
 

 : جدول خواص  

 پایه
 واکنش دهندهرزین پلی یورتان تک جزئی 

 (همراه با کاتالیزور) با آب

 قهوه ای رنگ

 ویسکوزیته

 mPa.s 033 ±0033در حدود : c º5در 

 mPa.s 033 ±0033در حدود : c º03در 

 mPa.s 033 ±0033در حدود : c º05در 

 mPa.s 55 ±505در حدود : c º05در 

 g/cm305/0در حدود : c º05در  دانسیته

حداقل دمای 

 واکنش
 +c º5بیش از 

 دمای اعمال

 توصیه شده
c º05+  تاc º03+ 

 آغاز تشکیل فوم

 ثانیه 05در حدود : c º5در 

 ثانیه 02در حدود : c º03در 

 ثانیه 05در حدود : c º05در 

 ثانیه 00در حدود : c º03در 

 ثانیه 03در حدود : c º05در 

پایان تشکیل 

 فوم

 ثانیه 03دقیقه و  5در حدود : c º5در 

 ثانیه 03دقیقه و  0در حدود : c º03در 

 ثانیه 53دقیقه و  0در حدود : c º05در 

 ثانیه 03دقیقه و  0در حدود : c º03در 

 دقیقه 0در حدود : c º05در 

 

 .آب محاسبه شده اند 03%واکنش با افزودن زمانهای : توجه 
 

فاکتور تشکیل 

 فوم
 c º05: +  53 - 03تا  +c º5در دمای 

 

زمان واکنش ، کیفیت و مقدار فوم بستگی به میزان  *

 .آب و رطوبت موجود در جدار ترک ها دارد

 

 : مصرفدستورالعمل  
 

AQUAFIN-P1 شودمی  واکنش وارد با رطوبت هوا و آب. 

بر سطح مایع در  پوسته بنابراین احتمال تشکیل یک 

که بر فرآیند تزریق  شتداخواهد ظروف درباز وجود 

 .تأثیرگذار نمی باشد

های  های تزریق یا پمپ بطور کلی مواد توسط نازل

، تزریق می  که آب وجود دارد ییها متقسدستی در 

در مجاورت آب تشکیل فوم داده و  AQUAFIN-P1. ودش

اگر میزان آب موجود در ناحیه ای لذا  .سخت می شود

، مقداری آب برای  بند شود کم باشد که قرار است آب

 . ها تزریق می گردد انجام واکنش

AQUAFINجهت  تزریقی 

  پیشنهاد می شود مواد قبل از مصرف برای مدت

 نگهداری شوند cº 05 بیش ازساعت در دمای  00حداقل 

 cº05دمای اعمال و فرایند بین  تا مواد در محدوده

 .قرار گیرند cº03تا 
 

 

 0/3با عرض در حدود )ترکهای موجود اطراف  .0

  .سانتی متری دریل شوند 03با فواصل  باید( میلیمتر
 

شده باید با فشار هوای تمیز  سوراخ کاری نواحی .0

 .پاک شوند
 

 .نصب گردند رهای تزریق در محل مناسب پک .0
 

5. AQUAFIN-P1 تزریق . با دستگاه مناسب تزریق شود

 g/lحدود  میزان مصرف مواد در. شروع گردداز پائین 

 .می باشد 0053

 

به محض سخت شدن رزین ، پکرها خارج شده و  .5

یا  INDUCRETسوراخ های موجد با مالت ترمیمی 

ASOCRET پر شوند. 
 

 

 :نظافت  

با تجهیزات را بالفاصله پس از استفاده به طور کامل 

در صورت ایجاد وقفه . تمیز نمایید حالل پلی یورتان

مواد . در کار ، تجهیزات تزریق باید تمیز شوند

محلول تمیز کننده  .نباید درون تجهیزات خشک شوند

درجه  00می بایست دارای نقطه اشتعال باالتر از 

 .سانتیگراد باشد

 

 :انبارش  

ماه  پکیج اصلی در بسته به دور از یخ زدگی در  05

 +C˚03تا + C˚03دمای 
 

 

 


