آســوده

دل به باران بسپارید ...
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عایق رطوبتی
امولسیون ـــپلیمری
IMPB
شـرکت صنایـع سـتاره سـبز جویبـار طـی

بـرای اسـتفاده از قیرهـای موجـود در بـازار

سیسـال خدمـت و تجربـه در صنعـت قیـر،

( 70ـ ـ  60و 100ـ ـ  85یـا همـان قیرهـای شـل و

بـا هـدف تحـول و تسـهیل در صنعـت عایـق

سـفت و مخلـوط) بـه سـه روش آن را از حالـت

سـاختمانی ،در سـال  1396موفـق بـه تولیـد

جامد خارج مینمایند:

عایـق رطوبتـی امولسـیون ـــ پلیمری بـه نـام

 .1حرارت دهی

 IMPBبـا اسـتفاده از باکیفیتتریـن مـواد

 .2مخلوط کردن با حالل نفتی

اولیـه داخلـی و افزونههـای اروپایـی گردیـد.

 .3فرآیند امولسیون

ایـن مجموعـه کـه دارای کلیـه گواهینامههـای

مشـکالت و معایـب در دو روش اول ،باعـث

استانداردهای ملی و جهانیست ،محصوالت

ابداع روش سوم گردید .از جمله این مشکالت

خـود را بـا قیمتـی منصفانـه و در کمتریـن زمان

میتوان به این موارد اشاره کرد؛

ممکن به مشتریان عزیز ارائه مینماید.

ـ ـ هدر رفتن حاللهای نفتی و سرمایه ملی

ایـن محصـول بـه صـورت کاملا سـرد (بـدون

ـ ـ هزینـه بـاال جهت حاللهای نفتی و سـوخت

نیـاز بـه میکـس و حرارتدهـی) ،بـا اجـرای

جهت حرارتدهی

بسـیار آسـان و بـدون نیـاز بـه متخصـص ،در

ـ ـ آلودگی محیط زیست و انتشار هیدروکربنها

مـواردی چـون بازسـازی ،رفـع نـم ،پرایمـر

بویژه در مناطق شهری

ایـزوگام ،عایقسـازی بتـن و سـیمان در

ـ ـ خطرات ناشی از آتش سوزی

فونداسـیونهای مختلـف و همچنیـن اجـرای

ـ ـ نیاز به میکسر ،ماشینآالت و تجهیزات نسوز

الیـه قیرگونـی در تمام نقاط سـاختمان (از ِپی

لذا سـاخت قیر امولسـیون معایب مذکور را بر

تا بام) قابل استفاده است.

طرف نمود.
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مزایای IMPB
ـ ـ قیمت تمام شده مناسب و ارزان
ـ ـ حمل آسان در مسافتهای طوالنی
ـ ـ عدم نیاز به ماشین آالت تخصصی و سهولت در استفاده
ـ ـ سازگاری با شاخصهای زیست محیطی و سالمت انسانی
ـ ـ وزن کمتر ساختمان به نسبت قیرهای سنتی
ـ ـ عایق رطوبتی قدرتمند ،جایگزین مناسب برای پرایمر ایزوگام

مشخصات فنی IMPB
چگالی:
ویسکوزیته (گرانروی):
زمان شکست:
ِ
زمان شکست پس از ترکیب با التکس:
ِ

( 1برابر با آب)
طبق استاندارد ملی ( 20تا  100ثانیه)
 2ساعت
 72-48ساعت

در مـواردی کـه نیـاز بـه پـر کـردن شـکافهای حاصـل از فرسـایش ،خلل و فـرج و مناطقی
که دسترسـی به آن جهت عایق کردن سـخت میباشـد ،محصول  IMPBرا میتوان با
مصالحی چون پودرسنگ ،سیمان ،ماسه و ...مخلوط کرده و مورد استفاده قرار داد.

امولسیون زودشکن در کمتر از 30دقیقه
قیر
ِ
خشک میشود
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آزمایشات مقایسات مقاومتی بین قیرهای سنتی رایج در بازار با  IMPBدر آزمایشگاه تخصصی مجموعه ما ،توسط نیروهای
متخصص و دوره دیده از کشور سوئد طبق جداول زیر میباشد.
مقایسه قدرت نفوذناپذیری آب

مقایسه قدرت کشسانی
عایق رطوبتی امولسیون ـــپلیمری

قیرهای سنتی

عایق رطوبتی امولسیون ـ ـپلیمری

قیرهای سنتی

%400

%100

%100

%97

مقایسه مشخصات  IMPBبا محصوالت سنتی
IMPB

قیرهای سنتی

نیاز به حرارتدهی ندارد

نیاز به حرارتدهی دارد

در کمتر از یکساعت میشکند (خشک میشود)

حداقل  24ساعت نیاز به زمان دارد تا خشک میشود

با ابزارهای ساده اجرا میشود

با ابزارهای مخصوص (نسوز) اجرا میشود

در موارد رفع نم و رطوبت و بازسازی نیاز به نیروی متخصص

به دلیل حرارت باال و خطر سوختگی شدید در همه شرایط نیاز

ندارد

به نیروی متخصص دارد

حمل ساده در ظروف مختلف

حمل در ظروف فلزی و نسوز

هدر رفت انرژی ندارد

جهت رقیق کردن باید تا 100درجه حرارت ببیند( .هدر رفت گاز)

زمان اجرا بسیار کوتاه است

به دلیل خطر سوختگی زمان اجرا طوالنیست

قابلیت اجرا با الیه گونی و ژئوتکستایل

قابلیت اجرا فقط با الیه گونی

قابلیت پلیمری و کشسان شدن را دارد.

قابلیت کشسانی ندارد.

اجرای پاشش قیر امولسیون
با چتایی و ژئوتکستایل
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موارد مصرف در داخل واحد ساختمان
ـ ـ لولههای رفت و برگشت آب مصرفی
ـ ـ لولههای رفت و برگشت گرمایشی
ـ ـ کف آشپزخانه ،کفساب و دیوارهی پشت سینک
ـ ـ کف و کفسابهای تراس و بالکن
ـ ـ دور کانالهای کولر
ـ ـ دور کانالهای و لولههای تاسیساتی

ـ ـ کف و دیوار سرویسهای بهداشتی
ـ ـ مسیر لولههای فاضالب
ـ ـ دور و کف پنجره ها
ـ ـ سونا
ـ ـ استخر
ـ ـ جکوزی
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موارد مصرف در ساختار کلی ساختمان
ـ ـ فونداسیون ساختمان
ـ ـ دیوارهی گودبرداری
ـ ـ انواع دیوار حیاط ،زیرزمین ،پارکینگ و...
ـ ـ کـف زیرزمیـن ،پارکینـگ و طبقـات زیـر همکـف،
همکف (بین کرسی چینی و کف تمام شده)
ـ ـ درز انبساط

پناه بام و تراس
ـ ـ جان ِ
ـ ـ پرایمر ایزوگام
ـ ـ نمای ساختمان (در مناطق مرطوب)
ـ ـ دورچینی باغچه
ـ ـ روف گاردن  /راک گاردن  /آبنماها و...
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مصارف غیر بدنهی ساختمان
* کف و دیوارهای چوبی سونا
* کف کنارهی چوبی استخرهای روباز
* آالچیق و کلبههای چوبی فضای باز

* نیمکت و سازههای چوبی پارکها
* دکورهای چوبی (مانند میز و صندلی)
* مجسمههای چوبی
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انواع وسایل قابل استفاده جهت اجرا
ـ ـ پمپ اسپری
ـ ـ پیستوله رنگ
ـ ـ سم پاش
ـ ـ اسپری دستی

ـ ـ تی دسته دار
ـ ـ ماله
ـ ـ قلم مو
ـ ـ جاروی دسته دار مویی
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انواع گرید IMPB

IMPB-5P
(جهت مصرف پرایمر ایزوگام)

IMPB-4R
عایق پلیمری بسیار قوی
جهت مناطق مرطوب
ساختمان

IMPB-4F
عایق پلیمری بسیار قوی جهت آبریزها و آبروها

IMPB-1A
مصارف غیر بدنه ساختمان

گریـد  Rبـا پوشـش الیـاف چتایـی (بـه صورت قیرگونـی) و یا
ژئوتکستایل استفاده میشود.
گریـد  Fهمـراه بـا مصالـح مذکـور در ایـن بروشـور مخلـوط و
استفاده میشود.
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مقدار مصرف ( IMPB-5MRپرایمر ایزوگام)
 8۰۰گرم در هر متر مربع

مقدار مصرف IMPB-4R
الیه زیرین
 ۱2۰۰گرم در هر متر مربع

الیه کاور

 1000گرم در هر متر مربع

ــــ مقادیر مصرف بسته به نوع الیاف ،گونی و یا ژئوتکستایل متغیر است.

مقدار مصرف ( IMPB-4Fفیلرها)
IMPB-6F
IMPB-4F

100تا250گرم به ازای 850گرم مصالح خشک
250تا400گرم به ازای 850گرم مصالح خشک

Green Star

تلفن | 021-22043656 | 021-22012728 :تلگرام09337307361 :

شرکت صنایع ستاره سبز جویبار

ایــــران ،تهـ ـ ــران ،خیاب ـ ــان نلسـون مانـ ــدال ،بلـوار گلشهـ ـ ــر ،ب ــرج

www.gsbitumen.com
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