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SM 0055 /

S495 Plastic /

تفنگھای سیلیکون

S496 Aluminium / 

SM 0034 / 
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(آلومینیوم) ١٢ عد د / کارتن

 ١٢ عد د / کارتن

 ٢٥ عد د / کارتن

 ١٢ عد د / کارتن



71

SM 0009CT / 

SM 0010T / 

SM 011T / 

SM 0008T / 

تفنگھای فوم

SM 0008 /

٧١

 ٢٠ عد د / کارتن

 ٢٠ عد د / کارتن

 ٢٠ عد د / کارتن

 ٢٠ عد د / کارتن

 ٢٠ عد د / کارتن



تفنگ ھا
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کاتالوگ رنگھا
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S34

٦٨w w w. s o m a f i x . co m . t r

اسپری رنگ

مشـخصــات کلی :این اسپری بھ آسانی برای رنگ آمیزی اکثر سطوحی کھ نیاز 
بھ رنگ آمیزی دارند مانند دکوراسیون، ماشین آالت، دوچرخھ، موتورسیکلت 

و تمام وسایل خانھ مورد استفاده قرار می گیرد.

دســــــتورالعمل :وســــــیلھ مورد نظر را از ھرگونھ گرد و غبار، قیر، چربی و 
آلودگی بزدایید پس از آنکھ از خشک شدن آن اطمینان حاصل نمودید اسپری  را 
بھ صـورت عمودی نگھ داشـتھ و از فاصــلھ ٣٠ ســانتیمتری آ ن را روی ســطح 
مورد نظر اسپری کنید.  بعد از اتمام کار اسـپری را سـر و تھ گرفتھ و تا وقتی کھ 
از آن ھوا خارج شـود آنرا اســپری کنید. در صــورت ھر گونھ گرفتگی مجرای 

آنرا تمیز کنید. 

: از قرار گرفتن محصــــــــول در دمای باالی ٥٠ درجھ سانتیگراد  نکات ایمنی
جلوگیری کنید. آن را نسوزانید، سوراخ نکنید. در فضایی با تھویھ مناسب از آن 
استفاده کنید.  برای سالمت انسان مضر است. در صورت تماس با دست و چشـم 

با مقدار زیادی آب بشویید و بالفاصلھ بھ پزشک مراجعھ کنید.

شرایط نگھداری: در جای خشک و خنک نگھداری شود. 

تاریخ انقضـــا: ٢٤ ماه بعد از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی محصـــول درج 
شده است.

٢٥٠ میلی لیتر  ٢٤ عد د / کارتن

٤٠٠ میلی لیتر ١٢ عد د / کارتن

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مخلوط حاللپایھ

٥+ الی٣٥+

١٠- الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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اسپری تمیز کننده لنت ترمز

مشـــــــخصــــــــات کلی :از این اسپری جھت  تمیز کردن ترمز، لنت، شاتون و 
دیفرانســـــــیل استفاده می شود. پاک کنندگی راحت و آسانی را فراھم می آورد. 

اسیدی و خورنده نیست.

: قابل استفاده برای اجزای سیســتم ترمز. در حالیکھ اسپری  را بھ  دستورالعمل
صورت عمودی نگھ داشـتھ اید بھ مدت حدود ١٠ الی ١٥ ثانیھ آ ن را روی سـطح 
مورد نظر اسپری کنید.  بعد از مدتی آلودگی و روغن از روی سـطح مورد نظر 

پاک خواھد شد

: از قرار گرفتن محصــــــــول در دمای باالی ٥٠ درجھ سانتیگراد  نکات ایمنی
جلوگیری کنید. آن را نسوزانید، سوراخ نکنید. در فضایی با تھویھ مناسب از آن 
استفاده کنید.  برای سالمت انسان مضر است. در صورت تماس با دست و چشـم 

با مقدار زیادی آب بشویید و بالفاصلھ بھ پزشک مراجعھ کنید.

شرایط نگھداری: در جای خشک و خنک نگھداری شود. 

تاریخ انقضـــا: ٢٤ ماه بعد از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی محصـــول درج 
شده است.

٤٠٠ میلی لیتر ١٢ عد د / کارتن

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مخلوط حاللپایھ

٥+ الی٣٥+

١٠- الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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اسپری تمیز کننده موتور

مشــخصـــات کلی :از این اسپری جھت  زدودن روغن، گرد و غبار و قیر از روی 
موتور اتومبیل، کشتی و کامیون استفاده می شود و پاک کنندگی راحت و آسانی را 

فراھم می آورد. اسیدی و خورنده نیست.

دستورالعمل :ابتدا موتور را با آب بشـــــــــویید سپس اسپری تمیز کننده موتور را 
استفاده کنید. ٥ الی ١٠ دقیقھ بعد دوباره روی محل مورد نظر آب اسـپری کنید این 

کار تمامی آلودگی ھای روی موتور را می زداید .

نکات ایمنی: از قرار گرفتن محصــــــــــــول در دمای باالی ٥٠ درجھ سانتیگراد 
جلوگیری کنید. آن را نسـوزانید، سوراخ نکنید .در فضــایی با تھویھ مناسب از آن 
استفاده کنید.  برای سالمت انسان مضر است. در صورت تماس با دست و چشـم با 

مقدار زیادی آب بشویید و بالفاصلھ بھ پزشک مراجعھ کنید.

شرایط نگھداری: در جای خشک و خنک نگھداری شود. 

تاریخ انقضـا: ٢٤ ماه بعد از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی محصــول درج شده 
است.

٤٠٠ میلی لیتر ١٢ عد د / کارتن

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مخلوط حاللپایھ

٥+ الی٣٥+

١٠- الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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٦٥

اسپری جدا کننده قالب

مشخصـات کلی: محصـولی با قابلیت باال برای روان کاری و جدا کردن قطعات 
از یکدیگر ھم در دمای باال و ھم در دمای پایین اســت. در تھیھ الیاف شـــیمیایی 
بخصـــــــوص ھنگام پیچیدن الیاف اطراف قرقره بھ منظور سھولت کار از این 
محصـــــول استفاه می شود. در دستگاه ھای بزرگ با کاھش اصطکاک مانع از 
احتراق می شود. امکان تفکیک صـفحھ ھای فلزی و مقوایی را فراھم می آرود. 
از چســبیدن مواد بھ قالبشـــان جلوگیری می کند و ھمچنین در صنعت پالستیک 

سازی در ماشینھای تزریق مانع از ایجاد کربن و زغال میشود.

دستورالعمل: قوطی را بھ خوبی تکان دھید سـپس در حالیکھ آن  را بھ صـورت 
عمودی نگھ داشــتھ اید بھ مدت حدود ١٠ الی ١٥ ثانیھ آ ن را روی ســـطح مورد 

نظر اسپری کنید. 

نکات ایمنی: از قرار گرفتن محصــــــــول در دمای باالی ٥٠ درجھ سانتیگراد 
جلوگیری کنید. آن را نســوزانید. حتی قوطی خالی آن را داخل آتش نیندازید. از 

دسترس کودکان دور نگھ دارید . از تماس با پوست و چشم بپرھیزید.

شرایط نگھداری: در جای خشک و خنک نگھداری شود. 

تاریخ انقضــا: ٢٤ ماه بعد از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی محصـــول درج 
شده است.

٤٠٠ میلی لیتر ١٢ عد د / کارتن

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مخلوط حاللپایھ

٥+ الی٣٥+

١٠- الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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روان کننده سیلیکونی

مشــخصـــات کلی: این محصـــول امکان روان کاری خشـــک را فراھم می آورد، 
الکتریســــیتھ استاتیک را بھ حداقل می رساند. از چســــبیدن مواد بھ ھم جلوگیری 
کرده و ضد زنگ است. از خود لکھ بجا نمیگذارد و اکســید نمیشـــود. از خوردگی 
مواد نرم و مواد سفت در مجاورت ھم جلوگیری میکند. از انســــــــداد و نفوذ آب و 
رطوبت جلوگیری می کند. ھمچنین برای جلوگیری از یخ زدگی و گـرفتگـی انواع 
آھن، پالستیک، چوب، مشــــــــتقات کائوچو و رزین، احتراق حاصل از مکانیزم 

ماشین ھای الکتریکی، در و پنجره و درھای کشویی مورد استفاده قرار می گیرد.

دســتورالعمل: قوطی را بھ خوبی تکان دھید ســپس در حالیکھ آن  را بھ صـــورت 
عمودی نگھ داشـتھ اید بھ مدت حدود ١٥ الی ٢٠ ثانیھ آ ن را روی سـطح مورد نظر 

اسپری کنید. 

: از قرار گرفتن محصــــــــــــول در دمای باالی ٥٠ درجھ سانتیگراد  نکات ایمنی
جلوگیری کنید. آن را نســــــوزانید. حتی قوطی خالی آن را داخل آتش نیندازید. از 

دسترس کودکان دور نگھ دارید . از تماس با پوست و چشم بپرھیزید.

شرایط نگھداری: در جای خشک و خنک نگھداری شود. 

تاریخ انقضـا: ٢٤ ماه بعد از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی محصــول درج شده 
است.

٤٠٠ میلی لیتر ١٢ عد د / کارتن

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مخلوط حاللپایھ

٥+ الی٣٥+

١٠- الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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اسپری ضد زنگ و روان کننده

٦٣

ترکیب حالل و روغن

سیلیکون دار: این  اسپری انواع زنگ زدگی ھا را می زداید، فلزات مســـــدود 
شـــده را باز میکند و بھ دلیل دارا بودن موبیلن ســـولفور از زنگ زدگی مجدد و 
ھمچنین از زنگ زدگـی فلـزات در انبار جلوگیـری میکند عالوه بــر این بــرای 
روانکاری مھره ھا، ابزار آالت کارگاھی، قیچی ھا، قفل ھا، ابزار آالت دستی، 

اره ھا، ابزار آالت کشاورزی و خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.

دسـتورالعمل: در حالیکھ اسـپری را بھ صـورت عمودی نگھ داشــتھ اید بھ مدت 
حدود ١٠ الی ١٥ ثانیھ آ ن را روی سـطح زنگ خورده اســپری کنید. پس از چند 

لحظھ زنگ زدگی روی سطح شروع بھ حل شدن میکند.

: از قرار گرفتن محصــــــــول در دمای باالی ٥٠ درجھ سانتیگراد  نکات ایمنی
جلوگیری کنید. آن را نســوزانید. حتی قوطی خالی آن را داخل آتش نیندازید. از 

دسترس کودکان دور نگھ دارید . از تماس با پوست و چشم بپرھیزید.

شرایط نگھداری: در جای خشک و خنک نگھداری شود. 

تاریخ انقضـــا: ٢٤ ماه بعد از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی محصـــول درج 
شده است.

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

پایھ

٥+ الی٣٥+

١٠- الی٣٥+

 ٢٤ عد د / کارتن

٤٠٠ میلی لیتر ١٢ عد د / کارتن

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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سیلیکون دار

فاقد سیلیکون

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مخلوط حاللپایھ

سیلیکون دار :این محصول یک اسپری آئروسل است کھ جھت محافظت نازلھای گاز و سطوح مجاور در حین 
جوشکاری بکار میرود حاوی سیلیکون بوده و مصارف صنعتی دارد. غیر قابل اشتعال است.

دستورالعمل: قبل از مصرف قوطی را خوب تکان داده از فاصلھ ١٥ الی ٢٠ سانتیمتری در حالیکھ قوطی را بطور 
عمودی نگ داشتھ اید آن را روی سطح مورد نظر و داخل نازل گاز اسپری کنید. پس از اتمام کار باقیمانده آن را 

پاک کنید.

نحوه استفاده: از قرار گرفتن محصول در دمای باالی ٥٠ درجھ سانتیگراد جلوگیری کنید. آن را نسوزانید. حتی 
قوطی خالی آن را داخل آتش نیندازید. از دسترس کودکان دور نگھ دارید . از تماس با پوست و چشم بپرھیزید.

شرایط نگھداری: در جای خشک و خنک نگھداری شود .

فاقد سیلیکون: این محصول یک اسپری آئروسل است کھ جھت محافظت نازلھای گاز و سطوح مجاور در حین 
جوشکاری بکار میرود حاوی سیلیکون بوده و مصارف صنعتی دارد. بعد از استفاده قابلیت رنگ آمیزی دارد و 

غیر قابل اشتعال است.

دستورالعمل: قبل از مصرف قوطی را خوب تکان داده از فاصلھ ١٥ الی ٢٠ سانتیمتری در حالیکھ قوطی را بطور 
عمودی نگ داشتھ اید آن را روی سطح مورد نظر و داخل نازل گاز اسپری کنید. پس از اتمام کار باقیمانده آن را 

پاک کنید.

نحوه استفاده: از قرار گرفتن محصول در دمای باالی ٥٠ درجھ سانتیگراد جلوگیری کنید. آن را نسوزانید. حتی 
قوطی خالی آن را داخل آتش نیندازید. از دسترس کودکان دور نگھ دارید . از تماس با پوست و چشم بپرھیزید.

شرایط نگھداری: در جای خشک و خنک نگھداری شود. 

تاریخ انقضا: ٢٤ ماه بعد از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی محصول درج شده است.

٥+ الی٣٥+

١٠- الی٣٥+

٤٠٠ میلی لیتر
 ١٢ عد د / کارتن

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



محصوالت صنعتی





٥٩

S571چسب مونتاژ کیت ھیبرید

مشخصات: یک چسب یک جزیی، چسبندگی فوق العاده قوی بر پایھ پلیمر مرکب 
است. ھمچنین غیر حالل، عمل آور سریع، قابل رنگ شدن، بی بو،بســیار مقاوم 

بھ شرایط آب و ھوایی نامالیم.

کاربرد: از این محصـول میتوان در چسـباندن مصــالح گوناگون بدون استفاده از 
میخ و پیچ و مھره، بجز پلی اتیلن، پروپیلن، پی تی اف ای و سـیلیکون ھا اســتفاده 
کرد.استفاده بھ منظور اتصـاالت ترکیبی داخلی و خارجی و محکم کردن قالب ھا 
و چارچوب ھای در و پنجره، قالب گیری گچ، گچبری، تجھیزات ســـــقف، گنجھ 
چوبی و راه پلھ، اتصـــاالت فلزات، پالستیک ھا، پر کردن ترک ھا و سوراخ ھا، 
مناسب برای استعمال در پروژه ھای چســـــبانندگی و اتصـــــاالت زیر آب مانند 

استخر.

نحوه اســتفاده: زیر الیھ مورد نظر باید تمیز و فاقد ھرگونھ چربی و گرد و غبار 
باشد. می توان چســب را از طریق دھانھ کارتریج بھ بیرون فشـــار داد یا آن را با 
اســتفاده از یک مالھ برای ســطوح وســـیع تر بکار برد. رطوبت بھ منظور عمل 
آوری مورد نیاز است. بنابراین چسـب باید بھ شکل تسـبیحی زیر الیھ ھای نشــت 
ناپذیر را مرطوب کند یا در غیر اینصـــورت سطح مورد نظر باید قبل از چســـب 

کاری مرطوب شود. 

٣٠٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج
سفید

(N/mm) ١٣قدرت گسستگی

(N/mm²) ٪مدول در حالت کشیدگی ١٠٠

A ٨٠آستانھ سختی

٣٫٠

سیستم عملکرد

مدت زمان الزم برای شکل گیری (دقیقھ)

(g/cm³) چگالی

(N/mm²) استحکام کششی

پلیمر ھیبرید

١٠-٣٠

١٫٦

٣٫١

(g/10s)  ٣-٨سرعت اکستروژن

١٠٠ازدیاد طول در نقطھ گسستگی %

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

٥+ الی٤٠+دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

٠ الی٤٠+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٥٨w w w. s o m a f i x . co m . t r

S561 چسب آینھ ھیبرید

مشـخصـات: این چســب و درزگیر برپایھ پلیمر مرکب، یک جزئی، بی رنگ و 
چند منظوره اســــــت. قوی و ایمن بوده و ھرجا کھ الزم باشـــــــد بھ عنوان یک 
درزگیر بھ اندازه کافی قابل انعطاف است.چســـــــــــبندگی اولیھ باال، مقاومت 
نگھداری عالی، غیر حالل، عمل آور ســــریع، غیر قابل خوردگی، ویژگیھای 
ارتجاعی باال و قابلیت رنگ شدن بعد از استعمال از مشـخصـات این محصــول 
است.قابلیت عدم فرسایش در ھوا و بســــــــــیار مقاوم در برابر مواد مانند نفت 
معدنی، محلل ھا، اسیدھا و قلیاھا اسـت.مقاوم در برابر آب، بی بو، قابل سـنباده 

کشیدن و بدون ایجاد لکھ است.

کاربرد: جھت استفاده در اتصــاالت آینھ، شیشــھ و پنجره، ترکیب و اتصــاالت 
داخلی و خارجی ساختمان، محکم کردن ساختارھای بدون نیاز بھ فشــــــــــار( 
فلزات، چوب، پالستیک ھابھ جز پلی اتیلن، پروپیلن، PTFE و سیلیکون ھا) ، 
درزگیری جوشکاری، کلیھ اتصاالت وابستھ بھ چسـب کاری، پر کردن شکاف 
ھا و سوراخ ھا، مناسب برای استعمال در پروژه ھای چســـبانندگی و اتصـــال 

زیر آب.

توصیھ ایمنی :الیھ ھا باید تمیز و عاری از ھرگونھ گرد و غبار و چربی باشـند. 
درزگیر با فشـردن  کارتریج نازل خارج میشــود. فرایند نیاز بھ رطوبت دارد.  
بھ منظور مرطوب کردن الیھ ھای غیرقابل نفوذ درزگیر باید بھ شکل تسـبیحی 
ریختھ شود در غیر اینصــــــورت باید الیھ ھا قبل از استفاده مرطوب شوند. از 

دسترس کودکان دور نگھدارید.

تاریخ انقضـا :١٨ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید  بر روی محصــول درج 
شده است.

٣٠٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج
سفید

(N/mm) ٩قدرت گسستگی

(N/mm²) ٪مدول در حالت کشیدگی ١٠٠

A ٥٠آستانھ سختی

١٫١

سیستم عملکرد

مدت زمان الزم برای شکل گیری (دقیقھ)

(g/cm³) چگالی

(N/mm²) استحکام کششی

پلیمر ھیبرید

٢٠-٥٠

١٫٥

١٫٧

(g/10s)  ٤-٩سرعت اکستروژن

٤٠٠ازدیاد طول در نقطھ گسستگی %

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

٥+ الی٤٠+دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

٠ الی٤٠+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٥٧

S550
S551

مشـخصـات:  این محصـول یک  درزگیر و چسـب مرکب یک جزیی، عمل آوری 
ســریع، چند منظوره بر پایھ پلیمر مرکب اســت. بدون بو، قوی و ایمن و ھرجا کھ 
الزم است بھ عنوان یک درزگیر بھ اندازه کافی قابل انعطاف است. چســــــبندگی 
اولیھ باال و مقاومت نگھداری عالی، غیر حالل، ضــــــد خوردگی، خاصـــــــیت 
ارتجاعی باال و بعد از استعمال قابل رنگ شدن است. قابلیت عدم فرسایش در ھوا 
و بســــــــیار مقاوم در برابر موادی مانند نفت معدنی، محلل ھا، اسیدھا و قلیا ھا، 
مقاوم در برابر آب، بی بو، قابل سنباده کشـــــــــــــــیدن، بدون ایجاد لکھ از دیگر 

خصوصیات این محصول است.

کاربرد: جھت استفاده در ترکیب و اتصــــاالت داخلی و خارجی ساختمان، محکم 
کردن ساختارھای بدون نیاز بھ فشــــــــار(فلزات، چوبی، پالستیک ھا، بجز پلی 
اتیلن، پروپیلن، پی تی اف ای و سیلیکون ھا)، اتصــــــــــال آینھ ھا، درزگیرھای 
جوشکاری، کلیھ اتصـاالت وابسـتھ بھ چسـبیدگی، پر کردن شکافھا و سوراخ ھا، 

مناسب برای استعمال در پروژه ھای چسبانندگی و اتصاالت زیر آب.

توصــیھ ایمنی :الیھ ھا باید تمیز و عاری از ھرگونھ گرد و غبار و چربی باشــند. 
درزگیر با فشردن  کارتریج نازل خارج میشـود. فرایند نیاز بھ رطوبت دارد.  بھ 
منظور مرطوب کردن الیھ ھای غیرقابل نفوذ درزگیر باید بھ شکل تســـــــــبیحی 
ریختھ شود در غیر اینصــــــــــورت باید الیھ ھا قبل از استفاده مرطوب شوند. از 

دسترس کودکان دور نگھدارید.

تاریخ انقضا :١٨ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید  بر روی محصول درج شده 
است.

چسب ھیبرید چند منظوره
٣٠٠میلی لیتر

 ٢٤ عد د / کارتن
 کارتریج

شفاف

سفید

(N/mm) ٩قدرت گسستگی

(N/mm²) ٪مدول در حالت کشیدگی ١٠٠

A ٥٠آستانھ سختی

١٫١

سیستم عملکرد

مدت زمان الزم برای شکل گیری (دقیقھ)

(g/cm³) چگالی

(N/mm²) استحکام کششی

پلیمر ھیبرید

٢٠-٥٠

١٫٥

١٫٧

(g/10s)  ٤-٩سرعت اکستروژن

٤٠٠ازدیاد طول در نقطھ گسستگی %

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

٥+ الی٤٠+دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

٠ الی٤٠+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٥٦w w w. s o m a f i x . co m . t r

S541

(N/mm) ١٢قدرت گسستگی

(N/mm²) ٪مدول در حالت کشیدگی ١٠٠

A ٣٥آستانھ سختی

٠٫٧

سیستم عملکرد

مدت زمان الزم برای شکل گیری (دقیقھ)

(g/cm³) چگالی

(N/mm²) استحکام کششی

پلیمر ھیبرید

٢٠-٤٠

١٫٤

٢٫٢

(g/10s)  ١٥-٣٠سرعت اکستروژن

٦٠٠ازدیاد طول در نقطھ گسستگی %

مشخصات: درزگیر ھیبرید سومافیکس محصولی یک جزئی، چند منظوره، پر 
کننده و بر پایھ پلیمر مرکب اســت. این محلول غیر حالل، عمل آوری ســـریع و 
دارای ویژگی ھای ارتجاعی باالمی باشــد و بعد از اســتعمال قابل رنگ شـــدن 

است. 

کاربرد: جھت استفاده در ترکیب و اتصــــــــــــاالت داخلی و خارجی ساختمان، 
درزگیری اتصاالت ساختمانی، اتصاالت بتن و سنگفرش آسفالت، جاده ھا و پل 
ھا، برای اتصـــــــاالت داخلی و خارجی قابل رنگ شدن و بدون ترک ساختمان 
(سقف، پنجره و اتصــــاالت بنایی)، استفاده در اتصــــال اجزا بھ منظور کاھش 

فشار وارده و محکم کاری برش ھا، آینھ و غیره.

نحوه استفاد: تفنگ را بھ پریز برق وصل کنید، چســــــــب را داخل تفنگ قرار 
دھید، ماشھ را چندین بار فشار دھید تا چسب کامال داخل مجرا قرار گیرد، ٥ الی 
٧ دقیقھ صبر کنید تا چسـب گرم شود، ماشھ را چند بار فشـار دھید تا چسـب داخل 
تفنگ جاری شود، چسـب را در سرتاسر سطح مورد نظر پخش نکنید، بالفاصلھ 
پس از چسب زدن دو سطح مورد نظر را بھ ھم بچسـبانید، پس از اتمام کار تفنگ 

را از پریز بکشید.

 توصیھ ایمنی :الیھ ھا باید تمیز و عاری از ھرگونھ گرد و غبار و چربی باشـند. 
درزگیر با فشـردن  کارتریج نازل خارج میشـود. بھ منظور مرطوب کردن الیھ 
ھای غیرقابل نفوذ، درزگیر باید بھ شکل تسبیحی ریختھ شود در غیر اینصورت 
باید الیھ ھا قبل از اسـتفاده مرطوب شــوند. در عرض ٥ میلیمتر الی ٢٥ میلیمتر 

آن را استفاده کنید. از دسترس کودکان دور نگھدارید.

تاریخ انقضــا :١٨ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید  بر روی محصــول درج 
شده است.

سفیددرزگیر ھیبرید
٣١٠میلی لیتر

 ٢٤ عد د / کارتن
 کارتریج

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

٥+ الی٤٠+دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

٠ الی٤٠+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



ھیبرید ھا



چسب حرارتی

٥٤w w w. s o m a f i x . co m . t r

(g/cm³) چگالی

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

١٫٠٥

پایھ شیمیایی

رنگ ظاھری

نقطھ نرم شدگی (درجھ سانتیگراد)

روشن . شفاف

٣ ± ٨٦

اتیلن وینل استات

مشخصات: چسب حرارتی  سومافیکس چسبی با مدت زمان عملکرد باال ، 
ویسـکوزیتھ باال و چند منظوره است. ھمچنین بی بو، دارای قدرت اتصـال 

قوی، کاربد آسان و دوستدار محیط زیست میباشد. 

کاربرد: مورد استفاده برای اتصـــــــــال فلزات، چرم، سرامیک، ظروف 
چینی، اکثر پالسـتیک ھا، چوب نرم و ســخت، کاغذ، مقوا، پارچھ و بنایی. 
مناسـب برای DIY ، تعمیرات خانھ، صـنایع دســتی و کار دســتی. ضــمنا 
برای جاھاییکھ در  تماس مستقیم با پی وی سی نرم، پلی اتیلن و PS ھسـتند 

مناسب نمی باشد.

نحوه استفاد: تفنگ را بھ پریز برق وصل کنید، چسـب را داخل تفنگ قرار 
دھید، ماشھ را چندین بار فشار دھید تا چسـب کامال داخل مجرا قرار گیرد، 
٥ الی ٧ دقیقھ صبر کنید تا چســب گرم شود، ماشھ را چند بار فشــار دھید تا 
چسب داخل تفنگ جاری شود، چسب را در سرتا سر سطح مورد نظر پخش 
نکنید، بالفاصلھ پس از چسـب زدن دو سطح مورد نظر را بھ ھم بچسـبانید، 

پس از اتمام کار تفنگ را از پریز بکشید.

 توصیھ ایمنی :ھرگز چسـب چسـبیده شده بھ پشــت تفنگ را نکشــید، وقتی 
تفنگ داغ است از لمس کردن ھر کدام از قسـمتھای تفنگ بھ غیر از دستھ و 
ماشھ آن خودداری نمایید. چســــــب استفاده شده را داخل جعبھ و بھ دور از 

گرد و غبار نگھداری کنید. دور از دسترس کودکان قرار دھید. 

تاریخ انقضــا :٢٤ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید  بر روی محصــول 
درج شده است.

S91
S90

٣٠٠x٧٫٤ میلیمتر
٣٠٠ گرم + ٦٠ عدد/جعبھ 

S81
S80

S85

٢٠- الی٣٥+

١ کیلوگرم + ٢٠ عدد/جعبھ 

١ کیلوگرم + ٢٠ عدد/کیسھ 

٣٠٠x١١٫٣ میلیمتر

٣٠٠x١١٫٣ میلیمتر

٣٠٠x١١٫٣ میلیمتر

٣٠٠x٧٫٤ میلیمتر

٣٠٠x٧٫٤ میلیمتر

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٥٣

S460
S461
S466

٧٠٠ گرم
١٢ عدد/کارتن

S470
S471
S476
S480
S481
S486

چسب سنگ مرمر و گرانیت

مشخصات :چسبی دو جزئی بر پایھ رزین پلی استر برای چسباندن سنگ مرمر، 
گرانیت و سنگھای طبیعی.

کاربرد :برای چسباندن سنگ مرمر، گرانیت و سنگھای طبیعی، تراورتن و 
سرامیک.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. ١ الی ٢ گرم سفت کننده بھ چسب افزوده 

و خوب ھم بزنید، ترکیب جدید باالفاصلھ قابل استفاده است.

 توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھدارید.از تماس با چشم و پوست 
دست بپرھیزید. در صورت تماس با آب خالص بھ مقدار کافی شستھ و بھ پزشک 
مراجعھ کنید. توجھ! مقدارسفت کننده مورد استفاده کمتر از ١٪ و بیشتر از ٣٪ 

نباشد. مشخصات یک سفت کننده شیمیایی – مکانیکی  شفافیت و  پایداری آن 
بعد از سفت شدن است.

تاریخ انقضا :١٥ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید  بر روی محصول درج 
شده است.

٥٤٫٣باقیمانده خشک

پایھ شیمیایی

رنگ ظاھری

(mPas) ویسکوزیتھ

رزین پلی استر

بژ

٦٥٠٠

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

١١٫٧-١٢٫٤ میزان اتیلن بنزن (%)

١٦٫٤میزان ایزو سیانت (%)

شفاف

سفید

بژ

شفاف

سفید

بژ

شفاف

سفید

بژ

٥+ الی٣٠+

٥+ الی٢٥+

١٠٠٠ گرم
١٢ عدد/کارتن

١٢٠٠ گرم
١٢ عدد/کارتن

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S4 ٢٠ گرم عدد/جعبھ

S5

٥٢w w w. s o m a f i x . co m . t r

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

٢٤زمان نھایی برای عملکرد (ساعت)

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

رنگ ظاھری

زمان عملکرد (ثانیھ)

روشن شفاف

٥-١٠

شفافرنگ نھایی

چسب قطره ای

مشخصات :چسبی با سرعت عملکرد باال.

کاربرد: چســــباندن، تعمیر و اتصــــال قطعات چوبی مانند ام دی اف، تختھ برش، تمام 
انواع چوب، الستیک چرم و بیشـــتر پالستیک ھا، فعال ساز چســـباننده سریع،بھ دلیل 
دارا بودن ماده سیانواکریلیکی عمل چسباندن را تسـھیل می بخشـد. مورد استفاده برای 
چســــــــباندن آھن، چرم، سرامیک، ظروف چینی، سفال، اکثر پالستیک ھا، کائوچو، 
چوب نرم و چوب ســــخت، جواھرات، تفلون، پلی اتیلن، نوع خاصــــی ازالســــتیک 
سـیلیکون یا سـطوح کھ در معرض تغییرات شـدید آ ب وھوا و یا مداوم در آب غوطھ ور 

ھستند.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشــک و تمیز و عاری از ھر 
گونھ گرد و غبار و چربی اسـت. لباس ھا و محل مورد نظر را بھ خوبی بپوشــانید برای 
اینکار میتوانید از فویل ھای فلزی استفاده کنید. در فضــــایی با تھویھ مناسب کار کنید. 
ھنگام باز کردن درب محصول بھ جھت باز کردن آن روی بسـتھ بندی دقت کنید. ھنگام 
باز کردن درب محصـــول آن را دور از صورت خود نگھدارید. بھ مقدار یک قطره در 
یک اینچ مربع روی یکی سطح از مورد نظر بچکانید. سطوح مورد نظر را با ھم تنظیم 
کرده و بھ مدت ١٥ ثانیھ یا تا مدتی کھ فکر میکنید چســـب عملکرده است بھ ھم فشــــار 
دھید. برای استفاده ھای بعدی قبل از بســتن درب ظرف، چســـب باقیمانده روی  نوک 

نازل را بزدایید .

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھدارید.محتوی سیانوآکریلیک است. چشــــم 
را می سوزاند. در عرض چند ثانیھ چشــــم و پوست را میچســـــابند. در محلی با تھویھ 
مناســـب مورد اســـتفاده قرار گیرد. از تماس با لباس ھا خود داری شــــود زیرا امکان 
احتراق وجود دارد. در صورت تماس با چشـم ھا بھ مدت ١٥ دقیقھ با آب خالص شسـت 
.برای  و شو دھید. در صورت تماس با چشـــــــــم و یا خورده شدن بھ دکتر مراجعھ کنید
زدودن آن از پوست از اسـتون (پاک کننده الک ناخن) اسـتفاده کرده و بھ آرامی با ناخن 
آنرا بتراشید، آستون را برای اطراف چشم استفاده نکنید. طی چند روز بھ مرور در اثر 

تماس با آب پاک میشود.

تاریخ انقضــــا :١٢ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید  بر روی محصــــول درج شده 
است.

SUPER GLUE
Multi Purpose Adhesive

SÜPER YAPIŞTIRICI
ÑÓÏÅÐÊËÅÉ

50 GR

NET: 50gr 
4

20 GR
S

SUPER GLUE
Multi Purpose Adhesive

SÜPER YAPIŞTIRICI
ÑÓÏÅÐÊËÅÉ

NET: 20gr 

٥٠ گرم

x٥٠ ٥٠٠=١٠

عدد/جعبھ x٤ ١٦٠=٤٠

١٥- الی٤٠+

١٥- الی٤٠+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



چسب ام دی اف (٣، ٢، ١) S661 ١٠٠ میلی لیتر + ٢٥ گرم٧٢ عدد/کارتن

S663 ٢٥/٢٤ عدد/کارتن

S663

S665

S665

٥١

دمای احتراق (درجھ سانتیگراد)

(g/cm³) چگالی

(cP) ویسکوزیتھ

٨١<

١٢٠٠-١٨٠٠

١٫٠٥

پایھ شیمیایی

رنگ ظاھری

•Liquid Properties

شفاف 

اتیل ٢ سیانواکریلی

مشخصات :این چسب ترکیبی از یک فعال ساز و چسـب سیانواکریلی 
با ویســـکوزیتھ باال است. از دیگر خصـــوصیات این چســـب میتوان 
کاربرد آسان، قدرت اتصـــال باال، مناسب برای استفاده روی سطوح 
عمودی، قابلیت پاک شدن آسـان، مناسـب برای زیرالیھ ھای متخلخل 

را نام برد.

کاربرد: چســـباندن، تعمیر و اتصــــال قطعات چوبی مانند ام دی اف، 
تختھ برش، تمام انواع چوب، الستیک چرم و بیشـــــــتر پالستیک ھا، 
فعال ساز چســــــباننده سریع، بھ دلیل دارا بودن ماده سیانواکریلیکی 

عمل چسباندن را تسھیل میبخشد. 

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشک و تمیز 
و عاری از ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. فعال ساز را بھ یکی از 
سطوح مورد نظر اسپری کنید. سپس چســــــــــب را روی سطح دیگر 

بمالید. ھر دو قطعھ را سر ھم کرده و بھ مدت چند ثانیھ بھم بفشارید .

توصیھ ایمنی : قابل اشتعال است بھ سادگی شعلھ ور می شـود. دور از 
دسترس کودکان نگھ داشتھ شود. استنشـــــــاق نکنید، در مجاورت آن 
سیگار نکشــــید، از درجھ حرارت باال بپرھیزید و آتش روشن نکنید. 
بلعیدن آن بســیار خطرناک است. از تماس آن با چشــم و پوست بدنتان 
بپرھیزید. در صورت تماس محل را با آب خالص بھ خوبی شســـــت و 

شو دھید. در صورت بلعیدن بالفاصلھ بھ پزشک مراجعھ کنید. 

تاریخ انقضا :تاریخ تولید و تاریخ انقضـا بر روی محصـول درج شده 
است.

٢٥/٢٤ عدد/کارتن

٢٥/٢٤ عدد/کارتن

٢٥/٢٤ عدد/کارتن

٢٠٠ میلی لیتر + ٥٠ گرم

٢٠٠ میلی لیتر + ٦٥ گرم

٤٠٠ میلی لیتر + ١٠٠ گرم

٤٠٠ میلی لیتر + ١٢٥ گرم

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٥٠w w w. s o m a f i x . co m . t r

S500

٢٠دمای انتقال شیشھ ای (درجھ سانتیگراد)

١٫٠١

اسیدیتھ

پلی مینال استات

١±٤

٥٠٫٠٠٠

(% ± )  ١ ٥٠کل مواد جامد

١٨

چسب لمینیت و پارکت

مشـخصـات: مقاوم در برابر آب، چسـب پارکت و لمینیت بر پایھ پی وی 
DIN EN 204 D3. سی، تولید محصول تحت استاندارد

کاربرد: نصـــــــــــب پارکت لمینیت، ساخت پنجره، در، تیرک چوبی، 
تجھیزات آشپزخانھ و حمام، چسـباندن پروفایل ھای چوبی و ام دی اف، 
بخصــــــــــوص قابل استفاده در تمام سطوح چوبی کھ در معرض آب یا 

رطوبت ھستند.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشــک و تمیز 
و عاری از ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. اجزای مورد اتصــــــال 
باید با ھم سازگار باشند. فرآیند چســباندن باید با بھ کار بردن چســـب بھ 
سطوح مورد نظر با استفاده از ساختار نواری شـکل طبق دسـتورالعمل 
شرکت سازنده اقدام پذیرد. باقیمانده چسب را می توان با استفاده از یک 
پارچھ مرطوب تمیز کرد. زمان کامل عمل آوری ٦ تا ١٢ ساعت پس از 

استعمال است.  

توصیھ ایمنی :از دسترس کودکان دور نگھ دارید.درب آن را بســـــــتھ 
نگھدارید.

تاریخ انقضـا :١٢ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصــول ثبت 
شده است.

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

(g/cm³) چگالی

پایھ شیمیایی

(cps, Max) ویسکوزیتھ

٥+ الی٣٥+

٥+ الی٣٥+

دمای آزمایش (درجھ سانتیگراد)

سفید
٥٠٠میلی لیتر

 ٢٤ عد د / کارتن

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٤٩

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

نقطھ اشتعال ( درجھ سانتیگراد)

(g/cm³) چگالی

٢٠٠<

پایھ شیمیایی

رنگ ظاھری

(mPas) ویسکوزیتھ

پلیمر پلی اورتان

٦٥٠٠

مکانیزم عملکرد

چسب مارین

مشخصـات :این چسـب یک محصـول یک جزئی بر پایھ پلی اورتان پلیمر است کھ 
با رطوبت بھ عمل میاد و مخصـــــوص چوب است.دارای  قدرت اتصــــــال باال، 
کاربرد آسـان، مقاوم در برابر آب و رطوبت بوده و بھ آسـانی پاک می شــود، قابل 

استفاده برای سطوح با رطوبت پایین. 

کاربرد: نصــــب و چســــباندن اجزای چوبی بھ زیر الیھ ھای پر منفذ یا بدون منفذ 
مانند فورمیکا، ام دی اف، فوم ھای پلی استرن، تمامی انواع چوب ھا، پشـــــــــــم 
شیشــــھ، فلزات، سنگ ھا، آجر و پالستیک ھای متنوع، قابل استفاده  در کاربرد 
ھای داخلی ساختمان، تولیدات پنجره و مبلمان، نصـــب اجزای چوبی و تعمیرات 

مخازن.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشــک و تمیز و عاری از 
ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. مرطوب کردن سطح مورد نظر بھ تســـــــریع 
عمل چسباندن کمک میکند اندکی کف باعث سرد شدن چسب می شود. فشـار دادن 
قطعات مورد نظر بھ ھمدیگر بھ منظور دســــتیابی بھ نتیجھ بھتر مھم اســــت. دو 
سطح مورد نظر باید ظرف مدت ٢٠ دقیقھ بھم اتصال یابند و سپس بھ ھم فشار داده 

شوند تا اتصال حاصل گردد.

توصیھ ایمنی : از دسترس کودکان دور نگھ دارید. استنشــــــــــاق نکنید. تنھا در 
مکانھایی استفاده کنید کھ تھویھ مناسبی دارند. از تماس با چشـــم  و پوست پرھیز 

نمایید.

 توجھ: عمر مفید محصـــــــول محدود است وقتی کھ درب آن باز است  با رطوبت 
وارد عمل می شود. بنابراین درب ظرف بعد از استفاده محکم ببندید. 

تاریخ انقضا :١٢ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول ثبت شده است.

S604
S605

Net 500 gr
24 pcs/ctn

شفاف/ قھوه ای روشن

رطوبت 

٠٫٠٣±١٫١٤

٥+ الی٣٥+

٥+ الی٣٥+

شفاف

قھوه ای

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



چسب ھا



٤٧

S710 خاکستری

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

60 S ISO2431<

(g/cm³) ٧٥-١.-١٦٥چگالی

پایھ شیمیایی 

مدت زمان برش (دقیقھ)

آپوکسی

١٥-٢٠

٥٣

١٠مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

چسب کاشت میلگرد (بر پایھ آکریلیک آپوکسی)

مشخصات: این محصول دوفاز، دو جزئی آپوکسی  آکریلی و بر پایھ رزین است. 
بھ سرعت بھ عمل می آید. بوسیلھ تفنگ مخصــوص خود و مخلوط کن استفاده می 
شود. اتصـــــال فضـــــای نزدیک بین قســــــمت ھای ثابت را انجام میدھد. برای 

کاربردھای افقی و عمودی مناسب است.

کاربرد: از این نوع درزگیر میتوان در محکم کردن الوار موج دار، اتصــــــــــال 
میلگرد عاج دار، محکم کاری مصــالح حفره دار، بتن جامد، سنگ ھای طبیعی و 
گرانیت، مواد چوبی و فلزی ساختمان، کابل کشـــی، اتصــــاالت لولھ، نمایھ ھای 

فلزی، اتصاالت آشپزخانھ و حمام استفاده کرد.

نحوه استفاده: از محافظ مناسبی برای پوشاندن دسـت و صـورت اسـتفاده نمایید. 
سرپوش پیچی را در آورید. مخلوط کن ایســتا را بھ مالت تزریقی در خالف جھت 
پیچ کنید. ســپس کارتیج را داخل تفنگ قرار دھید. تا زمانی کھ رزینی کھ پاشــیده 
شده بھ شکل خاکستری یکدست تبدیل شود تفنگ را بھ کار گیرید.اکنون محصـول 

آماده استفاده است. از فاصلھ ده سانتیمتری بھ بعد استفاده کنید.

نحوه کاربرد برای مواد جامد: با متھ مناســـبی محل مورد نظر را ســـوراخ کنید. 
گرد و غبار را از داخل ســـــــــوراخ خارج کنید. رزین را داخل آن تزریق کنید بھ 
اندازه اینکھ دو سوم سوراخ را پر کند. میلھ رزین را با چرخاندن بصــورت دستی 

فشار دھید .برای دانستن زمان شکل گیری چسب جدول را ببینید. 

نحوه کاربرد برای مواد تو خالی: با متھ مناسـبی محل مورد نظر را سـوراخ کنید. 
رزین را داخل آن تزریق کنید. برای دانســـتن زمان شکل گیری چســـب جدول را 

ببینید. 

نکات ایمنی: دستان و چشــــــــمان خود را با محافظ مناسب بپوشانید. در صورت 
تماس با دست محل را با آب و صابون خالص بشویید

تاریخ انقضـا: ١٥ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی محصـول ثبت شده 
است.

٣٨٠میلی لیتر
 ١٢ عد د / کارتن

 کارتریج

ویسکوزیتھ

نقطھ اشتعال (درجھ سانتیگراد)

٥+ الی٣٠+

٥+ الی٢٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٤٦w w w. s o m a f i x . co m . t r

S700 خاکستری

S705 خاکستری

ویسکوزیتھ

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

60 S ISO2431<

(g/cm³) ١٫٦٥-١٫٧٥چگالی

پایھ شیمیایی 

مدت زمان برش (دقیقھ)

نقطھ اشتعال (درجھ سانتیگراد)

پلی استر

١٥-٢٠

٣٢

١٠مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

چسب کاشت میلگرد (بر پایھ پلی استر)

مشـخصـات: این محصــول دوفاز، دو جزئی و پلی استر و بر پایھ رزین است. بھ 
سرعت بھ عمل می آید.توسط  تفنگ مخصــــوص و مخلوط کن استفاده می شود. 
کار اتصـــــال فضــــــای نزدیک بین قســــــمت ھای ثابت را انجام میدھد. برای 

کاربردھای افقی و عمودی مناسب است.

کاربرد: از این نوع درزگیر میتوان در تثبیت مصـــــــــالح حفره دار، بتن جامد، 
سنگ ھای طبیعی و گرانیت، مصـــــالح چوبی و فلزی ساختمان، کابل کشـــــی، 

اتصاالت لولھ، نمایھ ھای فلزی، اتصاالت آشپزخانھ و حمام استفاده کرد.

نحوه استفاده: سرپوش پیچی را در آورید مخلوط کن ایســــــــــتا را بھ کارتریج 
تزریق در خالف جھت پیچ کنید. ســـــــپس کارتریج را داخل تفنگ قرار دھید. تا 
زمانی کھ رزینی کھ پاشیده شده بھ شکل خاکســـتری یکدست تبدیل شود تفنگ را 

بھ کار گیرید.اکنون محصــول آماده استفاده است. از فاصلھ ده سانتیمتری آن را  
استفاده کنید.

نکات ایمنی: دستان و چشــــــمان خود را با محافظ مناسب بپوشانید. در صورت 
تماس با پوست محل را با آب و صابون خالص بشویید

تاریخ انقضا: برای محصـول ٣٠٠ میلی لیتری ١٢ ماه پس از تاریخ تولید. برای 
محصـــــــــول ٣٤٥ میلی لیتری ١٥ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی 

محصول ثبت شده است.

٣٠٠میلی لیتر
 ١٢ عد د / کارتن

 کارتریج

٣٤٥میلی لیتر
 ١٢ عد د / کارتن

 کارتریج

٥+ الی٣٠+

٥+ الی٢٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٤٥

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

S631
S632
S633
S634

S391
S392
S393
S394

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

مشــخصـــات: این محصـــول یھ سیلیکون طبیعی یک جزئی فاقد حالل، ضد زرد 
شـدگی، قابل انعطاف، ضـد آب رفتگی، دارای رنگ ثابت و غیر قابل رنگ شــدن 

است 

کاربرد: درزگیر شیشـــــھ سیلکونی سومافیکس در برابر موادی چون آلومینیوم، 
آھن، بتن، آجر، پلی استر، ABS، پی وی سی و چوب رنگ شده و اکثر پالسـتیک 
. بعنوان عایق، اتصـال دھنده، و  ھا خاصیت چسـبندگی خوبی از خود نشـان میدھد

جدا کننده در سیستمھای شیشھ ای و چھارچوب ساختمانھا بکار میرود.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ  سطح مورد نظر خشــــک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. سوسـیس را بریده و آن را داخل تفنگ قرار 

دھید و سیلیکون را بصورت نواری بکار ببرید.

:از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشم پرھیز نمایید .   توصیھ ایمنی
قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســـتم تنفســـی 

آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. 

تاریخ انقضا :١٢ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول ثبت شده است.

درزگیر شیشھ سیلیکونی نوترال

٨٠٠

٥-١٢

٣-٤

٣٠٠-٣٥٠

١

٢٥-٣٠

١٫٢٢

٠٫٤

(ml/min) سرعت اکستروژن

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

A آستانھ سختی

(g/cm³) چگالی

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

(N/cm²) استحکام کششی

طول عمر نھایی (%)

٣٠٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

٦٠٠ میلی لیتر
٢٠ عدد/کارتن

سوسیسی

نوترالپایھ شیمیایی 

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

(N/mm²) % مدول االستیسیتھ در ١٠٠

٤٠- الی١٨٠+

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٤٤w w w. s o m a f i x . co m . t r

S751
S752
S753
S754

S411
S412
S413
S414

S421
S422
S423
S424

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

(g/cm³) چگالی

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

ظرفیت جابجایی   %

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

١٫٣٣

١٥

٠٫٩٠

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

٤٥-٦٠

٢-٢٫٥

٣٠٠<

١٫٩٠

٤٠-٤٥

درزگیرساختمان پلی اورتان (چند منظوره)

مشخصات :این محصـول چند منظوره یک پلی اورتان یک جزئی ھمراه با تفنگ 
مخصـــوص است. ھمچنین یک ماده دو منظوره ترکیبی از چســـب و درزگیر با 
خاصـیت ارتجاعی دائم اسـت. زمانی کھ از قالب خود بیرون می آید تحت واکنش 
با رطوبت ھوا عمل می آید تا ترکیب قوی و سریع یک درزگیر چســــــــــبناک را 
تشـــــکیل دھد. عمل آوری سریع، قابلیت رنگ آمیزی مجدد، ضد زنگ زدگی و 
خوردگی، مقاومت باال در برابر شرایط آب و ھوا و آب، از خصـــــــوصیات این 
محصـول می باشد. ھمچنین  بھ آسانی صاف و ھموار شده و محصـولی ھمھ کاره 

با چسبندگی باال برای اکثر سطوح است.

کاربرد: این ترکیب یک درزگیر چســــــــبناک و قوی است کھ برای تمامی امور 
شامل درزگیری و چسباندن ( برای ممصالح گسترده و متنوع شامل تمام مصـالح 
بر پایھ سیمان، آجر سرامیک، شیشـــــــــھ، فلز، چوب، زیر الیھ ھای لعاب، پلی 
اسـتر، رزین آکریلیک پالسـتیک) کاربرد دارد: چوب، چارچوبھای در و پنجره 
فلزی یا پالستیکی، مصـــــالح سقف سازی، درزگیر و روکش، عایق کاری قابل 

انعطاف ھوا، اتصال مصالح ساختمانی سبک وزن، کانتینر، تانک و سیلو.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ  سطح مورد نظر خشــک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی اســـت. دو طرف ســـطح مورد نظر را با نواری 
ببندید. کاغذ کارتریج را بریده و آن را بر روی تفنگ قرار دھید. سـر ماسـوره را 
بریده و آن را بھ داخل کارتریج فشار دھید. اکنون از چسـب استفاده نمایید. بعد از 
کار، چسب را با آب صیقل داده و نوارھا را بردارید. بھ مدت ٢٤ ساعت از تماس 

آب با سطح مورد نظر خودداری نمایید. 

توصیھ ایمنی:ز دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشـم پرھیز نمایید . 
قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســتم تنفســـی 
آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضای کارتریج 

را بررسی کنید.

تاریخ انقضا :١٢ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول ثبت شده است.

(N/cm²) استحکام کششی

٢٨٠میلی لیتر
 ٢٥/١٢ عد د / کارتن

 کارتریج

٣١٠میلی لیتر
 ٢٥/١٢ عد د / کارتن

 کارتریج

٦٠٠ میلی لیتر
٢٠ عدد/کارتن

سوسیسی

پلی اورتان

رطوبت شرایط عملکرد

٤٠- الی١٨٠+

(N/mm²) % مدول االستیسیتھ در ١٠٠

٥+ الی٤٠+

٥+ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)

کارتریج آلومینیوم



٤٣

S155 درزگیر مونتاژ کیت بر پایھ پلی اورتانبژ

مشخصات :چسـبی یک جزئی، غیر حالل، عمل آوری با رطوبت ھوا بر پایھ پلی 
اورتان با قابلیت باال در برابر شرایط دما و آب و ھوا است. ھمچنین این چسـب بھ 
طور خاص برای مقاومت مکانیکی باال در برابر نصــب و کاربرد نمای خارجی 
در کارھای چوبی، ترکیب ساختمان و نجاری طراحی شده است. دارای خاصیت 
تیکســوتروپیک (روان نیرو)، ضد خم شدگی (شکم دھی)، فاقد حالل، مقاوم در 
برابر خوردگی، قابل سمباده کشــــیدن، قابلیت رنگ آمیزی مجدد، بی بو، زمینھ 

کاربرد وسیع، عمل آمدن سریع و قدرت اتصال فوق العاده باال.

کاربرد:چســــبنده ای قوی برای چوب و مشــــتقات چوب و تختھ برش، تختھ چند 
الیی، تعمیر کمد، پایھ شیمیایی در ترکیب مصــــالح ساختمان: آلومینیوم، استیل 

ضد زنگ، استیل گالوانیزه و مس.

اتصــال بھ :اتصـــاالت جدید در درھای فلزی، پنجره، نمای خارجی و محافظ ھا 
سنگ، سنگ طبیعی، آجر و سرامیک، مواد مصــــنوعی، پی وی سی، پالستیک 
مســــتحکم فیبری و غیره. مواد عایق شامل ورقھ ھای پلی استرن و پلی اورتان، 

پانل ھای ضد حریق (تختھ فیبر، تختھ گچی)

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشـــک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی است.

توصیھ ایمنی :از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشـم پرھیز نمایید 
. قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیسـتم تنفســی 
آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضای کارتریج 

را بررسی کنید.

تاریخ انقضا :١٢ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول ثبت شده است.

٣٠٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

(N/mm²) استحکام برشی توسط بار کششی

(g/cm³) چگالی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

پایھ شیمیایی 

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

ویسکوزیتھ

پلی اورتان

٨-١٠

چسب تیکسوتروپیک (روان نیرو)

رطوبتشرایط عملکرد

٢٤مدت زمان تکمیل فرآیند(ساعت)

١٠≤ 

٥+ الی٤٠+

٥+ الی٣٥+

٠٫٠٣±١٫٢٢

٤٠- الی٨٠+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)

کارتریج آلومینیوم



S150 شفاف

٤٢w w w. s o m a f i x . co m . t r

کارتریج آلومینیوم

چسب مونتاژ پلی اورتان

مشـخصـات :یک چســب تک جزئی، شفاف، فاقد حالل و بر پایھ پلی اورتان است 
کھ در رطوبت بھ عمل می آید و در مقابل آب، دما، شــــــــرایط آب و ھوایی مقاوم 

است.

کاربرد: مواد گوناگونی کھ بدون میخ و پیچ بھ ھم متصـل میشــوند. ایجاد اتصــال 
محکم در محصـــــوالت چوبی، تختھ نرد، پلیوود، راه پلھ ھا، اتصـــــاالت گوشھ 
درھای چوبی، فیبر کربن ضـــــدحریق و تختھ گچ، قالب گیری، چھارچوب در و 
پنجره، تجھیزات جانبی سقف، کمد چوبی، اتصـــال و عایق کاری ورقھ ھای پلی 
استرن و پلی اورتان، پنجره ھا، چھار چوب ھا، سنگ ھا، سـنگھای طبیعی، آجر 
و ســرامیک، آلومینیوم، فوالد ضــد زنگ، فوالد گالوانیزه، مس، پی وی ســی و 

پالستیک تقویت شده از موارد کاربرد این محصول می باشند.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر تمیز است. چســـــب پلی 
اورتان را باید با استفاده از نازل کارتریج مصــرف کرد. برای عمل آمدن نیاز بھ 
رطوبت دارد. چسب باید بھ شکل منجوق ریختھ شود تا الیھ ھای غیرقابل نفوذ را 

نیز مرطوب کند یا در غیر اینصورت سطح باید قبل از اتصال مرطوب شود. 

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشـم پرھیز نمایید 
. قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیسـتم تنفســی 
آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضای کارتریج 

را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٢ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول ثبت شده است.

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

(N/mm²) استحکام برشی توسط بار کششی

(g/cm³) چگالی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

پایھ شیمیایی 

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

ویسکوزیتھ

پلی اورتان

٨-١٠

چسب تیکسوتروپیک (روان نیرو)

رطوبتشرایط عملکرد

٢٤مدت زمان تکمیل فرآیند(ساعت)

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤/١٢ عد د / کارتن

 کارتریج

١٠≤ 

٥+ الی٤٠+

٥+ الی٣٥+

٠٫٠٣±١٫١٤

٤٠- الی٨٠+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S181
S182
S183
S184

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

چسب مونتاژ آکریلیک

: چسـبی آکریلیکی با قدرت چســبندگی باال، فاقد حالل، بی بو و قابل  مشـخصـات
رنگ آمیزی می باشد.

: برای اتصــــال چوب، کاشی، آجر و آھن بھ کار می رود. ھمچنین برای   کاربرد
شکافھای داخلی و خارجی دیوار قابل استفاده می باشد. چسباندن تختھ بھ دیوار، 
پی وی سی، نوارھا، کاشی ھای سرامیکی، نصـــــب سازه ھای چوبی، تزیینات 
چوبی، تختھ برش، قالب سـازی، تختھ چوبھا و الوارھا از دیگر کاربردھای این 

چسب می باشد.

اتصــال بھ اتصــاالت جدید در درھای فلزی، پنجره، نمای خارجی و محافظ ھا، 
سنگ، سنگ طبیعی، آجر و سرامیک، مواد مصـــنوعی، پی وی سی، پالستیک 
مســـتحکم فیبری و غیره، مواد عایق شامل ورقھ ھای پلی استرن و پلی اورتان ، 

پانل ھای ضد حریق (تختھ فیبر، تختھ گچی)

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشـــک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. تیوب را از انتھای آن فشــرده و چســب را 
پشـت سطح مورد  نظر، گوشھ ھا و لبھ ھا بمالید سطوح مورد نظر را با ھم تنظیم 

کرده و تا وقتی کھ کامال خشک شود تحت فشار قرار دھید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشم پرھیز نمایید 
. قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیسـتم تنفسـی 
آسیب برساند. در جای خشــــــک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـــــــای 

کارتریج را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول ثبت شده است.

٢٥٠ میلی لیتر
٢٤عدد/ کارتن 

تیوب

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

(g/cm³) چگالی

پایھ شیمیایی 

طول عمر نھایی (%)

آکریلیک

٢٤

٣٠-٦٠مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(N/cm²) استحکام کششی

٧٫٥-٩اسیدیتھ

٠٫٠٣±١٫٦٦

 مدت زمان تکمیل فرآیند(ساعت)

(Mpa) ماکزیمم مقاومت کششی

١٠٠<

٠٫٢≤ (Mpa) % مدول االستیسیتھ در ١٠٠

٠٫٣≤ 

٠٫١≤ 

٥+ الی٤٠+

٥+ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)

٤١



٤٠w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S171
S172
S173
S174

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

(g/cm³) چگالی

پایھ شیمیایی 

طول عمر نھایی (%)

آکریلیک

٢٤

٣٠-٦٠مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

درزگیر مونتاژ کیت (بر پایھ آب)

مشـخصـات :این محصــول یک نوع چســب یک جزئی، آکریلیکی، بر پایھ آب 
است کھ قابلیت چســــــبندگی بھ تمام سطوح ساختمانی معمول را دارد. کاربرد 
آسان، قابلیت رنگ آمیزی مجدد، بھ آسانی صیقل داده میشــــــــود، فاقد حالل، 
تشــــکیل الیھ ضدآب دایمی بعد ازعمل آمدن، قابلیت انعطاف پذیری بالفاصلھ 
بعد از عمل آمدن، مقاوم بودن در بــــرابـــــر رطوبت، UV، و آب از دیگـــــر 

خصوصیات این درزگیر می باشد.

کاربرد: چســباندن الیھ گچی بھ چوب، یو پی وی سی،کاشی سرامیک، نصــب 
مصالح ساختمانی چوبی، تزئینات چوبی، الیھ گچی، قالب گیری، تختھ پایھ ای 
و دکور سـازی با پانل، ھمچنین مناسـب جھت کاشــی پلی اســتر و فوم ھای پلی 

استر.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. 

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشــــــــم پرھیز 
نمایید . قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیستم 
تنفسی آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـای 

کارتریج را بررسی کنید.

تاریخ انقضــــا: ١۵ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصــــول ثبت شده 
است.

(N/cm²) استحکام کششی

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

٧٫٥-٩اسیدیتھ

٠٫٠٣±١٫٦٦

 مدت زمان تکمیل فرآیند(ساعت)

(Mpa) ماکزیمم مقاومت کششی

١٠٠<

٠٫٢≤ (Mpa) % مدول االستیسیتھ در ١٠٠

٠٫٣≤ 

٠٫١≤ 

٥+ الی٤٠+

٥+ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٣٩

S121
S122
S123
S124
S651
S652
S653
S654

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

درزگیر سیلیکونیزه

: این محصول یک نوع چسـب یک جزئی، ارتجاعی، آنتی باکتریال بر  مشخصات
پایھ آکریلیک است کھ میتوان از آن برای تمامی مصارف بھ جز آکواریوم استفاده 
کرد. کاربرد آســـان، دارای قابلیت رنگ آمیزی مجدد، بھ آســــانی صــــیقل داده 
میشـــــود، تشـــــکیل الیھ ضدآب دایمی بعد از عمل آمدن، قابلیت انعطاف پذیری 
باالفاصـــــلھ بعد از عمل آمدن، مقاوم بودن در برابر رطوبت، اشـــــعھ فرا بنفش 

(UV)، و آب از دیگر خصوصیات این درزگیر می باشد.

کاربرد: قابل استفاده برای مصــــــــــــــارف نمای داخلی و خارجی، پی وی سی، 
آلومینیوم و نصـب پانل ھای چوبی، جھت اتصــاالت بین چھارچوب در،  پنجره و 
دیوار، پلکان، برای اتصاالت لگن دستشـویی، وان حمام، کمد، کاشی و سرامیک 

و ھمچنین استفاده برای شکاف ھای دیوار، چوب، گچ، آلومینیوم، آجر و بتن.

نحوه استفاده :اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشـک و تمیز و عاری از 
ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. دو طرف سطح مورد نظر را با چســب نواری 
بپوشانید. نوک کارتیج را بریده و آن را داخل تفنگ قرار دھید. ماسوره را بریده و 
آن را بھ داخل کارتریج فشـــار دھید. اکنون از چســـب استفاده نمایید. بعد از کار، 
چســب را با آب صیقل داده و نوارھا را بردارید. بھ مدت ٢٤ ساعت از تماس آب با 
سطح مورد نظر خودداری نمایید. بھترین زمان بھره برداری جھت سفتی معمول 

ظرف ٢ ھفتھ بدست می آید

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشم پرھیز نمایید . 
از بوییدن محصول بپرھیزید. از یخ زدن آن جلوگیری کنید.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول ثبت شده است.

٦٠٠ میلی لیتر
٢٠ عدد/کارتن

سوسیسی

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

میزان کاھش وزن (%)

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

٢٠

٣١میزان انقباض حجمی (%)

٧٫٥-٩اسیدیتھ

(g/cm³) ٠٫٠٣±١٫٥٨چگالی

شرایط عملکرد

(mm/day)مدت زمان تکمیل فرآیند 

طول عمر نھایی (%)

(Mpa) ماکزیمم مقاومت کششی

آکریلیک

١-٢

٢٠٠<

٠٫٢≤ 

١٥-٤٥مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(Mpa) % مدول االستیسیتھ در ١٠٠

(N/cm²) استحکام کششی

٠٫٣≤ 

٠٫١≤ 

٥+ الی٤٠+

٥+ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

٣٨w w w. s o m a f i x . co m . t r

S101
S102
S103
S104
S641
S642
S643
S644

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

میزان کاھش وزن (%)

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

١٨

٢٩میزان انقباض حجمی (%)

٧٫٥-٩اسیدیتھ

(g/cm³) ٠٫٠٣±١٫٦٢چگالی

شرایط عملکرد

(mm/day)مدت زمان تکمیل فرآیند 

طول عمر نھایی (%)

(Mpa) ماکزیمم مقاومت کششی

آکریلیک

١-٢

١٠٠<

٠٫٢≤ 

١٥-٦٠مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(Mpa) % مدول االستیسیتھ در ١٠٠

درزگیر آکریلیک

: این محصـول یک نوع چسـب یک جزئی، ارتجاعی بر پایھ آکریلیک  مشخصـات
است کھ در برابر گرد و غبار و آب مقاوم است.

کاربرد: قابل استفاده برای شکاف ھای کوچک و دوغاب ریزی، اتصاالت پی وی 
سی،آلومینیوم، لگن دستشـــویی، وان حمام، کمد، کاشی و سرامیک، اتصـــاالت 

نصب پانل ھای چوبی، عایق کاری صدا، آب و غبار در وسایل نقلیھ.

نحوه استفاده :اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشک و تمیز و عاری از 
ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. دو طرف سطح مورد نظر را با چســب نواری 
بپوشانید. نوک کارتریج را بریده و آن را داخل تفنگ قرار دھید. ماسوره را بریده 
و آن را بھ داخل کارتریج فشـار دھید. اکنون از چســب استفاده نمایید. بعد از کار، 
چسـب را با آب صیقل داده و نوارھا را بردارید. بھ مدت ٢٤ ساعت از تماس آب با 
سطح مورد نظر خودداری نمایید. بھترین زمان بھره برداری جھت سفتی معمول 

ظرف ٢ ھفتھ بدست می آید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشم پرھیز نمایید . 
از بوییدن محصول بپرھیزید. از یخ زدن آن جلوگیری کنید.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول ثبت شده است.

(N/cm²) استحکام کششی

٦٠٠ میلی لیتر
٢٠ عدد/کارتن

سوسیسی

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

٠٫٣≤ 

٠٫١≤ 

٥+ الی٤٠+

٥+ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



درزگیرھا



سیلیکون  RTV  تیوبی

مشـخصـات: این سیلیکون یک محصـول تیوبی یک جزئی، عامل 
درزگیر سـیلیکونی ھمھ منظوره ، قابل اسـتفاده در محیط اسـیدی 
در دمای باال تا ٣٥٠ درجھ می باشـــــــــد. عمل آوری آن در دمای 
محیط تحت تاثیر رطوبت ھوا باعث ایجاد الســــــتیک دایمی قابل 
انعطاف سـیلیکون می شـود. فاقد انحنا بودن، پاک شــدن لکھ ھا بھ 
سرعت (پس از استفاده، سطح فاقد چســبندگی است ) ، انقباض کم 
بھنگام گرمازدگی، خاصیت شکل گیری مطلوب، قابلیت انعطاف 
در درجھ حرارت پایین (٤٠- درجھ ســـــانتیگراد) و باال (٣٥٠+ 
درجھ ســــــانتیگراد) ابقای ویژگیارتجاعی آن در دمای مدوام تا 
٣۵٠+ درجھ، چسـبندگی فوق العاده بھ شیشـھ، سطوح شیشـھ ای، 
کاشی ھای سرامیک، برخی پالسـتیک ھا و اکثررنگ ھا از دیگر 

خصوصیات این سیلیکون میباشد. 

کاربرد: جھت درزگیری اتصاالت در معرض دمای طوالنی مدت 
تا ٣٥٠ درجھ (ساخت کوره و بخاری)، چســــباندن اتصــــاالت و 
بست ھای انبساطی در معرض دمای باال، مناسب جھت مصـارف 

صنعتی.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشــک و 
تمیز و عاری از ھر گونھ گرد و غبار و چربی اســـت. لبھ تیوب را 
ببرید و سیلیکون را استفاده کنید .بمدت ٣ ساعت از تماس سطح با 

آب خودداری نمایید.

توصـــیھ ایمنی: از دســــترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با 
چشــم پرھیز نمایید. قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار 
آن، ممکن است بھ سیسـتم تنفسـی آسیب برساند. در جای خشـک و 
خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضای کارتریج را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید

٣٦w w w. s o m a f i x . co m . t r

S57 قرمز
٥٠ میلی لیتر

٣٦عدد/ کارتن 
تیوب

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

(ml/min) سرعت اکستروژن

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

(g/cm³) چگالی

ظرفیت جابجایی   %

(N/cm²) استحکام کششی

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

مقاومت حرارتی بعد از خشک شدن ( درجھ سانتیگراد)

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

استوکسی

١٨

٤

٢٥٠

٠٫٧٠

٢٥

٢٥٠

١٫٠٣

۴٠- الی ٣٥٠+

 ٤٫٢

٢٥

٠٫٤٠

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



چند منظوره تیوبی سیلیکون نیوترال

: یک سیلیکون تیوبی چند منظوره یک ترکیبی با  مشــــخصــــات
خاصیت االستیســـیتھ و غیر حالل است. با رطوبت ھوا بعمل می 
آید. در چســباندن پارکت ھا و چھارچوبھا از آن استفاده می شود. 
استفاده از آن آسان بوده و چســـــــــبندگی باال و رنگ ثابت دارد . 
کیفیت بی نظیر  پاک شــدن لکھ ھا بھ ســرعت (پس از اســـتفاده، 
سطح فاقد چســــــبندگی است )، خاصیت انقباض کمتر از ١٥٪، 
ظاھر فوق العاده و شفافیت باال از دیگر خصــــــــــــوصیات این 

سیلیکون میباشد.

کاربرد: عملکرد فوق العاده این محصول در خصوص چسـباندن 
پارکت ھا، نصـب چوب، در و پنجره، پانل و قاب ھا است. عالوه 
بر این، در ھای مبلمان چوبی، قفســـــــــھ ھا، اشکاف ھا، پلکان، 

نصب و محکم کاری الوارھا نیز کاربرد دارد.

: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشک و  نحوه استفاده
تمیز و عاری از ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. دو طرف لبھ 
ھای مورد نظر را با چسب نواری محکم کنید لبھ تیوب را ببرید و 
سـیلیکون را اسـتفاده کنید. بمدت ٣ سـاعت از تماس ســطح با آب 

خودداری نمایید.

توصــیھ ایمنی: از دســـترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با 
چشـم پرھیز نمایید . از بوییدن محصـول بپرھیزید. از یخ زدن آن 

جلوگیری کنید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول 

درج شده است.

٣٥

S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56

شفاف

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

آلومینیوم

بژ

٥٠ میلی لیتر
٣٦ عدد/ کارتن

تیوب

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

(g/cm³) ٠٫٩٨چگالی 

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی 

استوکسی

١٨ -١٥

٤

١٥٠-٢٠٠

٠٫٦

١٨

(ml/min) ٨٠٠سرعت اکستروژن

(N/cm²) استحکام کششی

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

۴٠- الی ١٨٠+

٠٫٣

٣٫٠

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٣٤w w w. s o m a f i x . co m . t r

S620
S621
S622

٦٠٠ میلی لیتر
٢٠ عدد/کارتن

سوسیسی

S260
S261
S262
S360
S361
S362

٢٨٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

���ف

����

���ه

���ف

����

���ه

���ف

����

���ه

سیلیکون یونیورسال چند منظوره تیوبی

مشــــخصــــات: یک سیلیکون چند منظوره ترکیبی غیر حالل است. بصــــورت 
گســــــــترده ای در ساختمانھا، نمای داخلی و خارجی کابرد دارد. غیرقابل زرد 
شدگی، رنگ ثابت دارد و قابل رنگ شدن نیســـــــــت. ضد باکتریال ، فاقد انحنا، 
قابلیت اسـتفاده آســان توســط تفنگ، کیفیت بینظیر، خاصــیت آب رفتگی کم، کم 
بویی، ظاھر فوق العاده، ابزارھای کاربردی مطلوب، ضــــد خوردگی در برابر 

فلزات،مناسب برای الیھ ھای قلیایی نظیر سیمان، مالت، سیمان فیبری .

کاربرد: عملکرد فوق العاده این محصــول در خصـــوص چســـباندن پارکت ھا، 
نصــــــــب چوب، در و پنجره، پانل و قاب ھا است. عالوه بر این، در ھای مبلمان 
چوبی، قفســـھ ھا، اشکاف ھا، پلکان، نصـــب و محکم کاری الوارھا نیز کاربرد 

دارد.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشــــک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی اســت. نوک کارتریج رابریده و آنرا داخل تفنگ 
قرار داده و سیلیکون را روی سطح مورد نظر بصــورت خط مســـتقیم بمالید. در 

نھایت باقیمانده سیلیکون را با کمک آب صابون از سطح مورد نظر بزدایید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشـم پرھیز نمایید 
. قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیسـتم تنفســی 
آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضای کارتریج 

را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول درج شده است.

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

ظرفیت جابجایی   %

(g/cm³) چگالی

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

(ml/min) سرعت اکستروژن

(N/cm²) استحکام کششی

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

١٨ -١٥

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

آلکوکسی ـ نوترال

٣

٣٠٠

٠٫٧٠

٢٤

٢٠٠

١٫٠٢

۴٠- الی ١٨٠+

 ٤٫٦

٢٥

٠٫٣٦

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٣٣

S270
S271
S272
S370
S371
S372

���ف

����

���ه

���ف

����

���ه

٢٨٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

ظرفیت جابجایی   %

(g/cm³) چگالی

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

١٨ -١٥

(ml/min) سرعت اکستروژن

سیلیکون نوترال نما و ساختمان

مشــــــخصــــــات : ترکیبی ١٠٠٪ طبیعی و خالص از سیلیکون، قابل استفاده در 
ســاختمان ســازی، ســاخت و ســـاز، نماھای داخلی و بیرونی با محدوده کاربرد 
وسیع، فاقد حالل، ضـد زرد شـدگی، قابل انعطاف، مقاومت در برابر آب رفتگی، 
دارای رنگ ثابت. زمان طوالنی جھت نگھداری کاال، فاقد انحنا، پس از اسـتفاده 
سطح ، فاقد چســــــــــبندگی است. قابلیت استفاده آسان از تفنگ، کیفیت باال جھت 
استفاده مصـرف کننده، ضد زرد شدگی، بوی کم، ظاھر عالی، ویژگی شکل دھی 
ھای مناسب، مقاوم بھ خوردگی در برابر فلز، مناسب جھت زیر الیھ ھای آلکالین 

مانند بتن، شن آھک، سیمان الیافی از دیگر خصوصیات این سیلیکون میباشد.

کاربرد: این سیلیکون در برابر اکثر مصــــــــالحی کھ برای نما کاری استفاده می 
شوند قابلیت چسـبندگی خوبی دارد. مانند سیمان، آجر، چوب، شیشـھ، آلومینیوم، 

پی وی ســی، فلز، ســطوح ســرامیکی، کاشــی و پالســتیک. ھمچنین خاصـــیت  
درزگیری بســــیار خوبی از خود نشــــان می دھد. ھمچنین بعنوان بتونھ برای پر 
کردن فضـــای بین شیشــــھ ھا و پنجره ھا در نمای بیرونی ساختمان، آشپزخانھ و 

سرویس ھای بھداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.  

نحوه استفاده: لبھ ھایی را کھ میخواھید بھ ھم بچسبانید تمیز کنید. کاغذ کارتریج 
 . را بـریده و آن را بــر روی نازل  قــرار داده و نوک آنــرا با زاویھ دلخواه ببــرید
کارتریج  را داخل تفنگ قرار دھید پس از استفاده سـیلیکون را توسـط آب صـیقل 
دھید  و سپس نوار چســـــــــــــب را بردارید. بمدت ٣ ساعت از تماس سطح با آب 

خودداری نمایید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشم پرھیز نمایید. 
قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســتم تنفســـی 
آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـای کارتریج 

را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول درج شده است.

(N/cm²) استحکام کششی

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

آلکوکسی ـ نوترال

٣

٣٠٠

٠٫٧٠

٢٤

٢٠٠

١٫٠٢

۴٠- الی ١٨٠+

 ٤٫٦

٢٥

٠٫٣٦

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٣٢w w w. s o m a f i x . co m . t r

S280 ���ف

S281 ����

٢٨٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

S380 ���ف

S381 ����

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

ظرفیت جابجایی   %

(g/cm³) چگالی

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

(ml/min) سرعت اکستروژن

سیلیکون مخصوص آینھ 

:این سیلیکون یک محصـــــول درزگیر، یک جزئی، بی رنگ با  مشـــــخصـــــات
چســـــــــبندگی باال،دارای زمان طوالنی جھت نگھداری کاال و ویژگی ھای فوق 
العاده شکل دھی جھت مصــــارف ساختمانی، صیقل دادن و درزگیری محیط می 
باشـــد. در دمای محیط تحت تاثیر رطوبت ھوا باعث ایجاد الســــتیک دائمی قابل 
انعطاف سیلیکون می شود. فاقد انحنا بودن، چســـــــــــــبندگی بدون آستر بھ اکثر 
مصـــــــــــالح، قابلیت استفاده آسان از تفنگ، پاک شدن لکھ ھا بھ سرعت (پس از 
استفاده، سطح فاقد چسبندگی است )، ضد زرد شدگی، بدون بو، ویژگی ھای شکل 
دھی مناسب، در برابر فلز مقاوم بھ خوردگی، مناسب جھت زیر الیھ ھای آلکالین 
مانند بتن، شـن آھک، ســیمان الیافی، ســازگار با روکش ھای بر پایھ آب و محلل، 

بدون انتقال نرم کننده  از دیگر خصوصیات این سیلیکون میباشد.

کاربرد: ترکیب شیشھ و پنجره، چسـباندن اتصـاالت بین شیشـھ و ساختار پایھ ای، 
بھ عنوان عامل درزگیر جھت مصــــــــارف صنعتی مانند صنایع خودروسازی، 
ھواپیما و کشـــتی، چســـباندن اتصـــاالت انبســــاطی و صنعت ساختمان سازی، 
چسباننده در مصـارف تکنیکی، بھ عنوان مثال مھندسی مکانیک و ساخت سیلو و 

کانتیر.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشک و تمیز و عاری از 
ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. کاغذ کارتریج را بریده و آن را بر روی تفنگ 
قرار دھید. اکنون سـیلیکون را بر روی سـطح مورد نظر بھ شـکل نواری اسـتفاده 

کنید. باقیمانده سیلیکون را با آب صابون تمیز کنید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشـم پرھیز نمایید. 
قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســـتم تنفســـی 
آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـای کارتریج 

را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول درج شده است.

(N/cm²) استحکام کششی

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

آلکوکسی ـ نوترال

١٥-١٨

٣

٣٠٠

٠٫٧٠

٢٤

٢٠٠

١٫٠٢

۴٠- الی ١٨٠+

 ٤٫٦

٢٥

٠٫٣٦

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٣١

S257 قرمز

S357 قرمز

٢٨٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

RTV سیلیکون

مشخصات: این سیلیکون یک محصول یک جزئی، قابل استفاده در محیط اسیدی، 
عامل درزگیر سیلیکونی ھمھ منظوره در دمای باال تا ٣٥٠ درجھ می باشـد. عمل 
آوری آن در دمای محیط تحت تاثیر رطوبت ھوا باعث ایجاد الســتیک دایمی قابل 
انعطاف سـیلیکون می شـود. فاقد انحنا بودن، قابل اسـتفاده بودن توســط تفنگ در 
درجھ حرارت پایین (٥+ درجھ سانتیگراد) و باال (٤٠+ درجھ سانتیگراد) ، پاک 
شدن لکھ ھا بھ سرعت (پس از استفاده، سطح فاقد چســــبندگی است ) ، انقباض کم 
بھنگام گرمازدگی، خاصــــیت شـــــکل گیری مطلوب، قابلیت انعطاف در درجھ 
350+ درجھ ســـانتیگراد) ابقای  حرارت پایین (٤٠- درجھ ســـانتیگراد) و باال (
ویژگی ازتجاعی آن در دمای مدوام تا ٣۵٠+ درجھ، چســـــــبندگی فوق العاده بھ 
شیشھ، سطوح شیشھ ای، کاشی ھای سرامیک، برخی پالستیک ھا و اکثررنگ ھا 

از دیگر خصوصیات این سیلیکون میباشد. 

کاربرد: جھت درزگیری اتصــاالت در معرض دمای طوالنی مدت تا ٣٥٠ درجھ 
(ساخت کوره و بخاری)، چسـباندن اتصـاالت و بسـت ھای انبســاطی در معرض 

دمای باال، مناسب جھت مصارف صنعتی.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشک و تمیز و عاری از 
ھر گونھ گرد و غبار و چربی است. کاغذ کارتریج را بریده و آن را بر روی تفنگ 
قرار دھید. اکنون سـیلیکون را بر روی سـطح مورد نظر بھ شـکل نواری اسـتفاده 

کنید. باقیمانده سیلیکون را با آب صابون تمیز کنید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشـم پرھیز نمایید. 
قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســـتم تنفســـی 
آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـای کارتریج 

را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

(ml/min) سرعت اکستروژن

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی بعد از خشک شدن ( درجھ سانتیگراد)

ظرفیت جابجایی   %

(g/cm³) چگالی

(N/cm²) استحکام کششی

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

استوکسی

١٨

٤

٢٥٠

٠٫٧٠

٢٥

٢٥٠

١٫٠٣

۴٠- الی ٣٥٠+

 ٤٫٢

٢٥

٠٫٤٠

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٣٠w w w. s o m a f i x . co m . t r

S240 شفاف

S241 سفید

٢٨٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

S340 شفاف

S341 سفید

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

ظرفیت جابجایی   %

(g/cm³) چگالی

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

(ml/min) سرعت اکستروژن

سیلیکون بھداشتی مخصوص آشپزخانھ و
سرویس بھداشتی

مشـــخصــــات: این سیلیکون یک محصــــول یک جزئی، مورد استفاده در محیط 
اســیدی، جھت درزگیری چند منظوره و کاربرد ھای بھداشــتی اســـت. در دمای 
محیط تحت تاثیر رطوبت ھوا باعث اایجاد الســـــــــــــــتیک دایمی قابل انعطاف 
سیلیکونی می شود. فاقد انحنا بودن، آنتی باکتری، قابل استفاده بودن توسط تفنگ 
در درجھ حرارت پایین (٥+ درجھ سـانتیگراد) و باال (٤٠+ درجھ ســانتیگراد) ، 
پاک شدن لکھ ھا بھ سرعت )پس از استفاده، سطح فاقد چسـبندگی است ) ، انقباض 
کم بھنگام گرمازدگی، خاصــیت شـــکل گیری مطلوب، قابلیت انعطاف در درجھ 
حرارت پایین (٤٠- درجھ سـانتیگراد) و باال (١٨٠+ درجھ سـانتیگراد) از دیگر 

خصوصیات این سیلیکون میباشد. 

کاربرد: درزگیری اتصاالت در محیط ھای بھداشتی و حمام، چسـباندن اتصـاالت 
انبساطی و رابط در مصارف خانگی و امور تعمیر و اتصاالت.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشـک و تمیز و عاری از 
ھر گونھ گرد و غبار و چربی اسـت. کاغذ کارتریج را بریده و آن را بر روی تفنگ 
قرار دھید. اکنون سـیلیکون را بر روی سـطح مورد نظر بھ شـکل نواری اسـتفاده 

کنید. باقیمانده سیلیکون را با آب صابون تمیز کنید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشـم پرھیز نمایید. 
قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســـتم تنفســـی 
آسیب برساند. در جای خشک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـای کارتریج 

را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول درج شده است.

(N/cm²) استحکام کششی

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

استوکسی

٢٠

٤

٢٥٠

٠٫٧٠

١٨

٥٠٠

١٫٠٢

۴٠- الی ١٨٠+

 ٤٫٥

٢٥

٠٫٣٨

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٢٩

S230 شفاف

S231 سفید

٢٨٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

S330 شفاف

S331 سفید

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی 

(ml/min) سرعت اکستروژن

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

ظرفیت جابجایی   %

(g/cm³) چگالی

سیلیکون کابین حمام 

مشخصـات: این سیلیکون یک محصـول یک جزئی، قابل استفاده در محیط اسیدی، با 
دارا بودن مدول پایین درزگیر مناسبی جھت شیشــھ بری و مصــارف صنعتی است. 
عمل آوری آن در دمای محیط تحت تاثیر رطوبت ھوا باعث ایجاد الســــــتیک دائمی 
قابل انعطاف سیلیکون میشـــود. بطور کامل بھ شیشـــھ ، سطوح، کاشی و سرامیک، 
انواع زیادی از پالستیک ھا و بیشــــتر رنگھا میچســــبد. غیر حالل بودن، فاقد انحنا 
بودن، قابل استفاده بودن توسط تفنگ، آنتی باکتریال بودن، مدول پایین: چســــبندگی 
بھترو امنیت بیشـــــــــــــتر، پاک شدن باقیمانده لکھ ھا بھ آسانی  ، انقباض کم بھنگام 
گرمازدگی، خاصـیت شــکل گیری مطلوب، قابلیت انعطاف در درجھ حرارت پایین 
(٤٠- درجھ سانتیگراد) و باال (١٨٠+ درجھ سانتیگراد) از دیگر خصـــوصیات این 

سیلیکون میباشد. 
کاربرد: در ساخت و ساز شیشــــھ و پنجره، درزگیری بین شیشــــھ و چھارچوب ھا، 
ھمچنین بعنوان درزگیر در صنعت خودروسازی،ھواپیما سازی و کشــتی سازی از 

این سیلیکون استفاده می شود.
نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشـــــک و تمیز و عاری از 
ھر گونھ گرد و غبار و چربی اســـــت. نوک کارتریج را بریده و آن را بر روی تفنگ 
قرار دھید. اکنون سیلیکون را بر روی سطح مورد نظر بھ شکل نواری اسـتفاده کنید. 

باقیمانده سیلیکون را با آب صابون تمیز کنید.
توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشــــــم پرھیز نمایید. 
قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیستم تنفسـی آسیب 
برساند. در جای خشـــــک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضــــــای کارتریج را 

بررسی کنید.
تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی محصول درج شده است.

(N/cm²) استحکام کششی

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

استوکسی

٢٠

٤

٢٥٠

٠٫٦

٢٠

٤٥٠

١٫٠٢

۴٠- الی ١٨٠+

 ٤٫٢

٢٥

٠٫٣٥

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S220 شفاف

S221 سفید

S222 سیاه

٢٨٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

S320 شفاف

S321 سفید

S322 سیاه

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

٢٨w w w. s o m a f i x . co m . t r

سیلیکون مخصوص آکواریوم

مشخصات: این سیلیکون یک محصـول ترکیبی، عامل درزگیر سیلیکونی قابل 
استفاده در محیط اسیدی است و با ویژگی خاص مکانیکی خود و چســــــــبندگی 
بدون چاشنی جھت استفاده برای اکثر مصالح سیلیسـی بدون منفذ بھ کار میرود. 
ســــرعت عمل آمدن باالی درزگیری آن مناســـــب برای ســـــاخت آکواریوم و 
مصـــارف صنعتی است. عمل آوری آن در دمای محیط تحت تاثیر رطوبت ھوا 
باعث ایجادالستیک دائمی قابل انعطاف سیلیکون میشود. فاقد انحنا، چسبندگی 
مخصوص با ویسـکوزیتھ باال ، قابلیت استفاده توسط تفنگ، پاک شدن لکھ ھا بھ 
سرعت ، انقباض کم بھنگام گرمازدگی، خاصـیت شـکل گیری مطلوب، قابلیت 
انعطاف در درجھ حرارت پایین (٤٠- درجھ ســانتیگراد) و باال (١٨٠+ درجھ 

سانتیگراد) از دیگر خصوصیات این سیلیکون میباشد. 

کاربرد: درزگیری اتصــاالتی کھ در معرض فشــار مکانیکی زیاد قرار دارند، 
چســــــــباندن اتصـــــــــاالتی کھ بھ عنوان باالبر نیاز بھ قدرت مکانیکی سریع 
دارند،مناســب جھت اســتفاده در ســاخت آکواریوم ھایی کھ دارای اســتاندارد 
DIN 32 622 ھســـتند. ضخامت چســــب باید حداقل یک میلیمتر باشد. دما در 
طول فرآیند چسـباندن باید بین ٥+ درجھ و ٤٠+ باشد. مناسب جھت شیشـھ بری 

و مصارف صنعتی و ھمچنین برای ساخت سیلوھا و کانتینرھا.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل کنید کھ سطح مورد نظر خشـک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی اســت. کاغذ کارتریج را بریده و آن را بر روی 
تفنگ قرار دھید. اکنون سـیلیکون را بر روی سـطح مورد نظر بھ شـکل نواری 

استفاده کنید. باقیمانده سیلیکون را با آب صابون تمیز کنید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشـــــــــم پرھیز 
نمایید. قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســتم 
تنفسی آسیب برساند. در جای خشـک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـای 

کارتریج را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید . تاریخ تولید بر روی قوطی شده است.

١٠٠٪  مدول در حالت حداکثر کشیدگی

(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

ظرفیت جابجایی   %

(g/cm³) چگالی

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی  

(ml/min) سرعت اکستروژن

(N/cm²) استحکام کششی

(N/mm²) ترکیب مقاومت تنشی و برشی

استوکسی

٢٠

٣

٢٥٠

٠٫٦

٢٠

٢٥٠

١٫٠٣

۴٠- الی ١٨٠+

 ٤٫٢

٢٥

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

٠٫٣٥

١٫٦

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٢٧

S610
S611
S612
S613
S614
S615
S616

٦٠٠ میلی لیتر
٢٠ عدد/کارتن

سوسیسی

شفاف

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

آلومینیوم

بژ

سیلیکون یونیورسال (سوسیسی)

مشخصات: این محصـول یک سیلیکون چند منظوره یک ترکیبی است کھ قابلیت 
ارتجاعی دارد و ١٠٠٪ غیر حالل اســــــــت. با رطوبت ھوا بعمل می آید. برای 
چســـــــباندن پارکت و قالب گیری مورد استفاده قرار می گیرد. ھمچنین استفاده 
راحت، قابلیت چسبندگی باال، آنتی باکتریال بودن، کیفیت باال، بدون ایجاد لکھ و 
چسبندگی بر روی سطح مورد استفاده، قابل استفاده بودن توسط تفنگ ، خاصیت 
انقباض کمتر از ١٥٪غیر قابل زرد شدن و رنگ شدن از دیگر مشــخصــات این 

سیلیکون می باشد.

کاربرد: عملکرد فوق العاده این محصــول در خصـــوص چســـباندن پارکت ھا، 
نصـــب چوب، در و پنجره، پانل و قاب ھا است. عالوه بر این، در مبلمان چوبی، 

قفسھ ھا، اشکاف ھا، پلکان، نصب و محکم کاری الوارھا نیز کاربرد دارد.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل نمایید کھ سطح مورد نظر خشـک و تمیزو عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی اســــت. نوک کارتریج را بریده و آن را بر روی 
تفنگ قرار دھید. اکنون سـیلیکون را بر روی ســطح مورد نظر بھ شــکل نواری 

استفاده کنید. باقیمانده سیلیکون را با آب صابون تمیز کنید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشــــــــــم پرھیز 
نمایید. قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســــتم 
تنفسـی آسیب برساند. در جای خشـک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـای 

کارتریج را بررسی کنید.

تاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید . تاریخ تولید بر روی قوطی شده است.

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

(ml/min) سرعت اکستروژن

(g/cm³) چگالی

(N/mm) مدول  
(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

استوکسی

١٥-١٨

٤

١٥٠-٢٠٠

٠٫٦

١٨

٨٠٠

٠٫٩٨

(N/cm²) استحکام کششی

۴٠- الی ١٨٠+

٠٫٣٦

٠٫٤

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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S200 شفاف

S201 سفید

S202 سیاه ٢٨٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج
S203 قھوه ای

S204 خاکستری

S205 آلومینیوم

S206 بژ

S300
S301
S302
S303
S304
S305
S306

٣١٠میلی لیتر
 ٢٤ عد د / کارتن

 کارتریج

شفاف

سفید

سیاه

قھوه ای

خاکستری

آلومینیوم

بژ

سیلیکون یونیورسال (کارتریجی)

مشخصات: این محصـول یک سیلیکون چند منظوره یک ترکیبی است کھ قابلیت 
ارتجاعی دارد و ١٠٠٪ غیر حالل اســــــــت. با رطوبت ھوا بعمل می آید. برای 
چســــــــــباندن پارکت، قالب گیری مورد استفاده قرار میگیرد. ھمچنین استفاده 
راحت، قابلیت چســبندگی باال، آنتی باکتریال بودن، کیفیت باال، عدم ایجاد لکھ و 
چسـبندگی بر روی سطح، قابلیت استفاده توسط تفنگ ، خاصیت انقباض کمتر از 
٪١٥ غیر قابل زرد شدن و رنگ شدن از دیگر مشخصات این سیلیکون می باشد.

کاربرد: عملکرد فوق العاده این محصــول در خصـــوص چســـباندن پارکت ھا، 
نصـــــب چوب، در و پنجره، پانل و قاب ھا است. عالوه بر این در مبلمان چوبی، 

قفسھ ھا، اشکاف ھا، پلکان، نصب و محکم کاری الوارھا نیز کاربرد دارد.

نحوه استفاده: اطمینان حاصل نمایید کھ سطح مورد نظر خشک و تمیز و عاری 
از ھر گونھ گرد و غبار و چربی اســــت. نوک کارتریج را بریده و آن را بر روی 
تفنگ قرار دھید. اکنون سـیلیکون را بر روی ســطح مورد نظر بھ شــکل نواری 

استفاده کنید. باقیمانده سیلیکون را با آب صابون تمیز کنید.

توصیھ ایمنی: از دسترس کودکان دور نگھ دارید. از تماس با چشــــــــــم پرھیز 
نمایید. قرار گرفتن بھ مدت طوالنی در معرض بخار آن، ممکن است بھ سیســــتم 
تنفسـی آسیب برساند. در جای خشـک و خنک نگھ دارید. تاریخ تولید و انقضـای 

کارتریج را بررسی کنید.

شرایط عملکردتاریخ انقضا: ١٨ ماه پس از تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی شده است

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(mm/day) سرعت عملکرد

طول عمر نھایی (%)

A آستانھ سختی

 

(ml/min) سرعت اکستروژن

(g/cm³) چگالی

(N/mm) مدول  
(N/mm) تحمل گسستگی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

استوکسی

١٥ -١٨

٤

١٥٠-٢٠٠

٠٫٦

١٨

٨٠٠

٠٫٩٨

(N/cm²) استحکام کششی

۴٠- الی ١٨٠+

٠٫٣٦

٠٫٤

٥+ الی٤٠+

٠ الی٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



سیلیکون ھا



٢٤w w w. s o m a f i x . co m . t r

 فوم پلی اورتان (زمستانی) 

S860
S865
S871

مشخصات: این محصول یک فوم چند منظوره پر کننده با فرموالسیون خاص است. 

کاربرد و ویژگیھای فنی: از این محصــول برای محکم کردن چھارچوب در و پنجره و مشــابھ آن، پر کردن شکافھا، 
سوراخ ھا و ترک ھا. بعد از اینکھ فوم بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، می توان آنرا تراشید، سنباده کشــــــــــید یا روی آن 
نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســـباندن بر روی کلیھ مصـــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، 

مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

روش استفاده: قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. شلنگ مخصـوص را با چرخاندن آن بھ قوطی نصــب 
کنید. ســــــــطح مورد نظر را از ھرگونھ کثیفی، گرد و غبار و چربی پاک کرده و آن را با آب مرطوب کنید (مرطوب 
کردن سطح و فوم جھت تسریع در واکنش و دستیابی بھ نتیجھ مطلوب مھم است). قوطی را بر عکس قرار داده و ماشھ 
را فشـــــار دھید. جھت استفاده بعدی باقیمانده فوم را میتوان با استفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس تمیز 

کرد. از آنجایی کھ فوم قابلیتافزایش حجم دارد، میزان مناسبی از آنرا باید استفاده کرد.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

رطوبت

٨۔١٠

١٩

٣

٦٠-٧٠

٢۵۔٣٠

١٥- الی٣٠+

۴٠- الی ١٠٠+

٥- الی٣٠+

٦٠-٨٠

١٨-٢٠

٥٠,٣٠,١٨

٣٠٠ میلی لیتر

٥٠٠ میلی لیتر١٢ عدد/کارتن

٧٥٠ میلی لیتر

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٢٣

S891

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

٨٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مشــخصــات کلی: این فوم یک فوم چند منظوره با فرمول خاص است کھ نھایت انبســاط حجم را دارد. با رطوبت ھوا در عرض ١ تا ٣ ساعت بھ عمل می 
آید.

کاربرد و ویژگیھای فنی: برای محکم کردن چھارچوب در و پنجره و مشــــــــابھ آن، پر کردن شکافھا، سوراخ ھا و ترک ھا. بعد از اینکھ فوم بین ١ تا ٣ 
ساعت سفت شد، می توان آنرا تراشید، سنباده کشـــید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســـباندن بر روی کلیھ مصـــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، 

تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور بخار و رطوبت. بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

روش استفاده: قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. شلنگ مخصـــــوص را چرخانده و بر روی قوطی نصــــــب کنید. سطح مورد نظر را از 
ھرگونھ کثیفی، گرد و غبار و چربی پاک کنید و آب را بر سطح مورد نظر اسپری کنید (مرطوب کردن سطح و فوم جھت تسـریع در واکنش و دستیابی بھ 
نتیجھ مطلوب مھم است). سپس ماشھ تفنگ را فشار دھید تا  فوم از قوطی پخش شود. جھت استعمال بعدی باقیمانده فوم خشـک شده باید از لولھ و سوپاپ 
زدوده  شود. باقیمانده فوم را میتوان با استفاده از پاک کننده فوم سومافیکس تمیز کرد. از آنجایی کھ فوم افزایش  انبســــاط حجم دارد، میزان مناسبی از 

آنرا باید استفاده کرد.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

 فوم شلنگی مگا (زمستانی)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٦٥

٦٠-٧٠

٢۵۔٣٠

١٥- الی٣٠+

رطوبت

٨۔١٠

١٩

٣

۴٠- الی ١٠٠+

٥- الی٣٠+

٦٠-٨٠

١٨-٢٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی  

فوم تفنگی پلی اورتان (زمستانی )

مشخصات کلی: این فوم یک فوم چند منظوره با فرمول خاص است کھ نھایت انبساط حجم را دارد.  با رطوبت ھوا بھ عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشـــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود. بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشــید یا روی 
آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل استفاده بر روی کلیھ مصــــــــــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و 

ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

 راھنمای استفاده :  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصـــــــــب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، 
چربی و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن ســطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رســیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اســـت).  
قوطی را سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشـار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشــک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان 

با استفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد. از آنجاییکھ فوم قابلیت افزایش حجم  دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

S971
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شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٥٠

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

١٥- الی٣٠+

رطوبت

٨۔١٠

١٩

٣

۴٠- الی ١٠٠+

٥- الی٣٠+

٤٥-٦٠

١٧-٢٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

٨٠٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

  فوم تفنگی پلی اورتان پروفیت (زمستانی)

مشـخصـات کلی: این فوم مرکب و پرکننده با فرمول خاص است کھ نھایت انبسـاط حجم را دارد.  ھمچنین یک فوم چند منظوره است کھ با رطوبت ھوا بھ 
عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشــــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود. بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشـــید یا روی 
آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســـــباندن بر روی کلیھ مصـــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و 

ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، چربی 
و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن سطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رسـیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اسـت).  قوطی را 
سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشـار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشـک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان با استفاده 

از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم قابلیت افزایش حجم دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

S985

٢١

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٦٥

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

١٥- الی٣٠+

رطوبت

٨۔١٠

١٩

٣

۴٠- الی ١٠٠+

٥- الی٣٠+

٤٥-٦٠

١٧-٢٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

٨٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

فوم تفنگی پلی اورتان مگا 

مشـخصــات کلی: این محصــول یک فوم مرکب و پرکننده با فرمول خاص است کھ نھایت انبســاط حجم را دارد. ھمچنین یک فوم چند منظوره است کھ با 
رطوبت ھوا بھ عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشــــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود. بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشـــید یا روی 
آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل استفاده بر روی کلیھ مصالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، 

آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، چربی 
و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن سطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رسـیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اسـت).  قوطی را 
سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشـار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشـک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان با استفاده 

از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم تمایل بھ حجیم شدن دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

 (زمستانی)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٦٥

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

١٥- الی٣٠+

رطوبت

٨۔١٠

١٩

٣

۴٠- الی ١٠٠+

٥- الی٣٠+

٤٥-٦٠

١٧-٢٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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S997

١٩

٨٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

مشــخصــات کلی: این فوم یک ترکیب یک جزئی وفوم  پر کننده است کھ کھ نھایت انبســـاط حجم را دارد. ھمچنین یک محصـــول چند منظوره است و با 
رطوبت ھوا بھ عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشــــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود. بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشــید یا روی 
آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل استفاده  بر روی کلیھ مصـــــــــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و 

ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، چربی 
و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن سطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رسـیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اسـت).  قوطی را 
سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشـار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشـک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان با استفاده 

از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم قابلیت  افزایش حجم دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

 (زمستانی )فوم تفنگی پلی اورتان مگا پالس

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٦٥

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٢٠- الی٣٠+

رطوبت

٨۔١٠

١٩

٣

۴٠- الی ١٠٠+

٥- الی٣٠+

٤٥-٦٠

١٥-١٨

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



  فوم پلی اورتان

مشـخصــات: این محصــول یک فوم چند منظوره پر کننده و مونتاژ شده است کھ از مواد خام وارداتی ساختھ میشــود. 
فرمول ویژه آن باعث می شود تحت رطوبت بین ١تا ٣ ساعت سفت شود.

موارد کاربرد: جھت محکم کاری پانل در، پنجره، قاب با ھر پانل مشـــــــــابھ دیگر، پر کردن شکاف ھا، محکم کاری 
الکتریکی، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب سرد و گرم، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا.

روش استفاده : قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. آداپتور را بھ خوبی روی سوپاپ نصب کنید . قوطی را 
بر عکس قرار داده و ماشھ را فشار دھید. سطح مورد نظر را از ھرگونھ کثیفی، گرد و غبار و چربی پاک کرده و آن را 
با آب مرطوب کنید جھت اســتفاده بعدی باقیمانده فوم را میتوان با اســتفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان ســـومافیکس 

تمیز کرد. از آنجایی کھ فوم قابلیت افزایش حجم دارد، میزان مناسبی از آنرا باید استفاده کرد.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

١٨www.somaf �x . com.t r

S800
S805
S81 1

٣٠٠ میلی لیتر

١٢ عدد/کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

رطوبت

٨۔١٠

٤٥۔٦٠

١٩

٣

١٥۔١٨

٦٠-٧٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

١٨-٣٠-٥٠

٥٠٠ میلی لیتر

٧٥٠ میلی لیتر

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S817

S817

١٧

٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

B2 فوم شلنگی ضد حریق

مشــخصــات کلی : فرمول فوق العاده چند منظوره، عمل آوری با رطوبت، فوم پر کننده و محکم کننده کھ شامل استاندارد DIN 4102-1 است. ھمچنین 
دارای ویژگی کاھش اشتعال (B2) و آتش خاموش کن است.

کاربرد : ھرجایی کھ ویژگی کاھش اشتعال یا آتش خاموش کن نیاز است جھت تثبیت پانل در، پنجره، قاب با ھر پانل مشــــابھ دیگر، پر کردن شکاف ھا، 
تثبیت ھای الکتریکی، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب سرد و گرم، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا. قســمت ھای زاید را١ تا ٣ ساعت 
بعد از سخت شدن میتوان تراشید، سنباده کشید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابلیت چسـباندن بر روی کلیھ مصـالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، 

پلی اتیلن و پلی پروپلین را دارد و مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور، بخار و رطوبت است.

روش استفاده: قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. شلنگ دوز مخصـــوص را با چرخاندن آن بھ قوطی نصــــب کنید. سطح مورد نظر را از 
ھرگونھ آلودگی، گرد و غبار و چربی پاک کرده و آن را با آب مرطوب کنید (مرطوب کردن سطح و فوم جھت تســــــــریع در واکنش و دستیابی بھ نتیجھ 
مطلوب مھم است). قوطی را بر عکس قرار داده و ماشھ را فشـــــــــــار دھید. جھت استفاده بعدی باقیمانده فوم را میتوان با استفاده از پاک کننده فوم پلی 

اورتان سومافیکس تمیز کرد. از آنجایی کھ فوم قابلیت حجیم شدن دارد، میزان مناسبی از آنرا باید استفاده کرد.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٥٠

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

٣٠۔٤٥

١٩

٣

١٧۔٢٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S815

١٦w w w. s o m a f i x . co m . t r

٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

مدت زمان شکل گیری پوستھ (دقیقھ)

مدت زمان برش (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

 فوم چسب پلی اورتان 
مشــخصــات کلی : فوم شلنگی چســـبناک پلی اورتان یک جزئی جھت چســـباندن پانل ھای EPS و XPS کھ عایق کاری گرمایشـــی در بیرون و درون 

ساختمان را فراھم میکند. شلنگ باریک آن امکان کاربرد مانند فوم تفنگی را فراھم می کند.

مشــخصــات فنی : قدرت چســبندگی عالی جھت چســباندن پانل ھا بھ رایج ترین مصــالح ساختمانی مانند بتنی، گچی، آجر، چوب، سیمان، پی وی سی، 
 .PUR غشای قیری، فوم ھای سخت

روش استفاده: قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. شلنگ باریک را با چرخاندن آن بھ قوطی نصـــــــب کنید. سطح مورد نظر را از ھرگونھ 
آلودگی، گرد و غبار و چربی پاک کنید. قوطی را وارونھ گرفتھ و ماشھ ی شلنگ را فشــــــار دھید. چســـــــب را بر روی سطح صفحھ با یک خط باز سھ 
سانتیمتری و با نگھ داشتن دو سانتیمتر فاصلھ از لبھ و یک خط جدا از میان مرکز محیط استفاده کنید. دقیقا بعد از استعمال محصـــول صفحھ را بھ دیوار 

متصل کنید، بھ آرامی فشار دھید و صفحھ پانل را تنظیم کنید پانل ھای فیکس شده را ظرف دو ساعت میتوان محکم و گچ کاری کرد.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(N/cm²) استحکام کششی

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

١٥۔٢٠

١٩

٣

١٧۔٢٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

٣ سانتیمتر عرض ١٠ متر مربع ٢سانتیمتر عرض ١٤ متر مربع/

٥

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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S819

١٥

٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

فوم دو کاره استاندارد و تفنگی

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(kg/m³) چگالی

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شلنگ (نی)تفنگ

رطوبت

: فوم پلی اورتان محصـولی یک جزئی  است کھ سیسـتم سوپاپ  مشخصـات
این امکان را فراھم می آورد کھ ھم توسـط تفنگ و ھم توســط شــلنگ (نی) 
قابل استفاده باشد. دارای قابلیت حداکثر انبســـــاط حجم در ھر دو نوع مدل 
کاربرد (تفنگی و شلنگی) میباشد. مزیت آن کاربرد آسان و قابلیت اسـتفاده 

مجدد است.

موارد کاربرد: جھت محکم کاری پانل در، پنجره، قاب یا ھر پانل مشــــابھ 
دیگر، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا وعایق کاری لولھ ھای آب 

گرم و سرد و تجھیزات الکتریکی.

ویژگیھای فنی: بعد از اینکھ فوم بین ١ تا ٣ ساعت سـفت شـد، می توان آنرا 
تراشید، سنباده کشــید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل استفاده بر روی 
کلیھ مصـــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن می 
باشــد. در برابر ھر گونھ شـــرایط آب و ھوایی، آب شـــور بخار و رطوبت 

مقاوم بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

روش اســـتفاده : قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. تفنگ و یا 
شلنگ را بر روی قوطی نصـــــــــــب کنید. سطح مورد نظر را از ھرگونھ 
آلودگی، گرد و غبار و چربی پاک کرده و آن را با آب مرطوب کنید. قوطـی 
را وارونھ گرفتھ سپس ماشھ را فشار دھید تا فوم از قوطی پخش شود. جھت 
استفاده بعدی باقیمانده فوم خشـــــک شده باید از لولھ و سوپاپ زدوده شود. 
باقیمانده فوم را میتوان با اسـتفاده از پاک کننده فوم ســومافیکس تمیز کرد. 
از آنجایی کھ فوم قابلیت حجیم شـــــدن دارد، میزان مناســــــبی از آنرا باید 

استفاده کرد.

تاریخ انقضــا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج 
شده است.

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

طول عمر نھایی (%)

٤٥۔٦٠

١٩

٣

١٧۔٢٠ ١٧۔٢٠

٦٠۔٧٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

٠ الی٣٠+

٨۔١٠

٣٥۔٤٥

۴٠- الی ١٠٠+

٤٥-٥٠ ٥٠-٥٥

٧٠۔٨٠

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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١٤w w w. s o m a f i x . co m . t r

٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

مشخصات: این فوم بھ دلیل دارا بودن سیستم محافظ  لولھ ھرگز مسدود نمیشود.

کاربرد و ویژگیھای فنی: سیسـتم سوپاپ  حتی زمانیکھ فوم بصــورت افقی یا عمودی باقیمانده است مانع از مســدود شدن آن م یشو.  ضد نشــتی بودن 
آداپتور امکان استفاده مدت زمان طوالنی تری را بھ مصرف کننده میدھد (تا دوماه بعد از اولین مصرف) . جھت تثبیت پانل در، پنجره، قاب یا ھر پانل 
مشـــابھ دیگر، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھاو ترک ھا. قســـمت ھای زاید را بعد از ١ تا ٣ ساعت سخت شدن میتوان تراشید، سنباده کشــــید یا روی آن 
نقاشی کرد. ھمچنین قابلیت چســـــباندن بر روی کلیھ مصـــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پلی پروپلین را دارد و مقاوم بھ ھر گونھ 

شرایط آب و ھوایی، آب شور، بخار و رطوبت است.

روش استفاده: قوطی را قبل از اولین مصـــــــرف بھ خوبی تکان دھید. آداپتور را محکم بر روی دریچھ قرار داده و قوطی را بر عکس بچرخانید سپس 
ماشھ آداپتور را فشار دھید تا فوم پخش شود. مرطوب نمودن سطح و فوم پس از استعمال آن جدا توصیھ میشود. این کار زمان الزم برای خشک شدن فوم ً

را کوتاه کرده و چســــبندگی را قدرت میبخشــــد. فوم تازه را میتوان با پاک کننده فوم سومافیکس پلی اورتان پاک کرد. فوم سفت شده را میتوان بھ طور 
مکانیکی پاک کرد.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

فوم با قابلیت استفاده مجدد 

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٥٠

٦٠۔٧٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

٤٥۔٦٠

١٩

٣

١٥۔١٨

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S845

١٣

٨٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

فوم شلنگی مگا 

مشخصـات: فوم ترکیبی و پر کننده کھ با فرمول خاص خود دارای خاصیت افزایش حجم می باشد،  ھمچنین یک فوم چند منظوره است کھ با رطوبت ھوا 
بھ عمل م یآید.

کاربرد و ویژگیھای فنی: برای محکم کردم چھارچوب در و پنجره و مشـــــــــابھ آن، پر کردن شکافھا، سوراخ ھا و ترک ھا. بعد از اینکھ فوم بین ١ تا ٣ 
ساعت سفت شد، می توان آنرا تراشید، سنباده کشـــید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســـباندن بر روی کلیھ مصـــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، 

تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده، بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

روش استفاده: قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. ماشھ مخصوص و معین را چرخانده و بر روی قوطی نصـب کنید. سطح مورد نظر را از 
ھرگونھ کثیفی، گرد و غبار و چربی پاک کنید و آب را بر سطح مورد نظر اسپری کنید (مرطوب کردن سطح و فوم پخش شده بر روی آن جھت تسریع در 
واکنش و دستیابی بھ نتیجھ مطلوب مھم است). سپس ماشھ تفنگ را فشـار دھید تا فوم فوم از قوطی پخش شود. جھت استعمال بعدی باقیمانده فوم خشــک 
شده باید از لولھ و سوپاپ برداشتھ شود. باقیمانده فوم را میتوان با استفاده از آستون تمیز کرد. از آنجایی کھ فوم قابلیت بســـط یافتن دارد، میزان مناسبی 

از آنرا باید استفاده کرد.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٦٥

٦٠۔٧٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

٤٥۔٦٠

١٩

٣

١٥۔١٨

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S841

١٢w w w. s o m a f i x . co m . t r

٨٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

 فوم اکسترا 

مشـخصـات: چند منظوره با فرمول فوق العاده محکم کننده و پرکننده کھ ظرف ١ تا ٣ ساعت سخت میشـود. این فوم بسـتھ بندی ممتازی دارد کھ بھ عنوان 
یک فوم پلی اورتان حجم بیشتر و زمان خشک شدن کوتاھتری در بر دارد.

کاربرد و ویژگیھای فنی: برای محکم کردم چھارچوب در و پنجره و مشابھ آن، پر کردن شکافھا، سوراخ ھا و ترک ھا بعد از اینکھ فوم بین ١ تا ٣ ساعت 
سفت شد، می توان آنرا تراشید، سنباده کشـید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چسـباندن بر روی کلیھ مصـالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی 

اتیلن و پرو پیلن بوده مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور بخار و رطوبت می باشد.

روش استفاده: قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. ماشھ مخصوص را چرخانده و بر روی قوطی نصب کنید. سطح مورد نظر را از ھرگونھ 
کثیفی، گرد و غبار و چربی پاک کنید و آب را روی سطح مورد نظر اسپری کنید (مرطوب کردن سطح و فوم پخش شده بر روی آن جھت تســـــــــریع در 
واکنش و دستیابی بھ نتیجھ مطلوب مھم است). قوطی را سر و تھ نگھدارید سپس ماشھ تفنگ را فشـــــــار دھید تا فوم از قوطی پخش شود. جھت استعمال 
بعدی باقیمانده فوم خشــــک شده باید از لولھ و سوپاپزدوده شود. باقیمانده فوم را میتوان با استفاده از پاک کننده فوم سومافیکس پاک کرد. از آنجایی کھ 

فوم قابلیت افزایش حجم دارد، میزان مناسبی از آنرا باید استفاده کرد.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

٧٠

٦٠۔٧٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

٤٥۔٦٠

١٩

٣

١٥۔١٨

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S899

١١

٥٠٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

ترکیب حالل پایھ

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

  پاک کننده فوم

مشـخصــات: این اسپری فوم پاک کننده بھ منظور پاک کردن تمامی مواد شیمیایی بر پایھ پلی اورتان استفاده میشــود. برای تاثیر بیشــتر باید قبل از فرم 
گیری از آن استفاده کرد. چنانچھ بطور مناسب و بھ موقع استفاده شود طول عمر آن بیشترشده و باقیمانده ھای ناخوشایند پلی اورتان را می زداید.

کاربرد: جھت پاک کردن فوم تفنگی و برای محل ھایی کھ بھ طور ناخواستھ آغشتھ بھ فوم شده است.

نحوه استفاده: قوطی را قبل از مصرف بھ خوبی تکان دھید. قوطی را برعکس بچرخانید تا بصـورت معکوس بر روی تفنگ قرار گیرد. ماشھ تفنگ را 
فشـار دھید تا جایی کھ پاک کننده از تفنگ بیرون آید. قبل از اینکھ فوم پلی اورتان خشـک شود، باید قســمت ھای پســمانده را تمیزکرد.  ھنگام جدا کردن 
تفگ از قوطی از دسـتکش اسـتفاده کنید.  ھنگام اسـتفاده از عینک محافظ اسـتفاده کنید.  قابل اســتفاده برای تمامی موقعیتھا  طراحی شــده بطور خاص 

بمنظور تمیز کردن تفنگ فوم  حاوی ماده فعال کننده بمنظور پاک کردن فوم باقیمانده در تفنگ.

تاریخ انقضا: ٢۴ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

 ١٠ - الی ٣٥+

 ١٠ - الی ٣٥+

اطالعات فنی
 (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

مشــــخصــــات کلی: این فوم یک فوم پر کننده، چند منظوره و مونتاژ شده است کھ از مواد خام وارداتی تھیھ  شده است و با رطوبت ھوا در عرض ١ تا ٣ 
ساعت بھ عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشــــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود.

 راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصــــــــــب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، 
چربی و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن ســطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رســیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اســـت).  
قوطی را سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان با 
استفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم تمایل بھ حجیم شدن دارد مقدار مناسبی از آن باید اسـتفاده شـود. بعد از اینکھ 
بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشـــید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســـباندن بر روی کلیھ مصــــالح ساختمانی بھ جز 

سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

فوم تفنگی پلی اورتان 

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

رطوبت

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

٨۔١٠

٣٠۔٤٥

١٩

٣

١٧۔٢٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

٥٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مشـــــخصــــــات کلی : فرمول فوق العاده چند منظوره، عمل آوری با رطوبت، فوم پر کننده و محکم کننده کھ شامل استاندارد DIN 4102-1/B-1 است. 
ھمچنین دارای ویژگی کاھش اشتعال (B1) و آتش خاموش کن است.

کاربرد : ھرجایی کھ ویژگی کاھش اشتعال یا آتش خاموش کن نیاز است جھت تثبیت پانل در، پنجره، قاب با ھر پانل مشـــــــابھ دیگر، پر کردن شکاف ھا، 
تثبیت ھای الکتریکی، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب سرد و گرم، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا. قســمت ھای زاید را تا ٣ ساعت بعد 
از ١ سخت شدن میتوان تراشید، سنباده کشید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابلیت چسباندن بر روی کلیھ مصـالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی 

اتیلن و پلی پروپلین را دارد و مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور، بخار و رطوبت است.

روش استفاده: قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. تفنگ را با چرخاندن آن بھ قوطی نصــب کنید. سطح مورد نظر را از ھرگونھ آلودگی، گرد 
و غبار و چربی پاک کرده و آن را با آب مرطوب کنید. قوطی را بر عکس قرار داده و ماشھ را فشــــــار دھید. جھت استفاده بعدی باقیمانده فوم را میتوان با 

استفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس زدود.

تاریخ انقضا: ١٢ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

B1 فوم تفنگی ضد حریق

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی  

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

رطوبت

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

٨۔١٠

٣٠۔٤٥

١٩

٣

٢٥۔٣٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

٤۵۔٥٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

B2 فوم تفنگی ضد حریق

مشخصـات کلی : فرمول فوق العاده چند منظوره، عمل آوری با رطوبت، فوم پر کننده و محکم کننده کھ شامل استاندارد DIN 4102-1 است. ھمچنین 
دارای ویژگی کاھش اشتعال (B2) و آتش خاموش کن است.

کاربرد : ھرجایی کھ ویژگی کاھش اشتعال یا ضد حریق نیاز است جھت تثبیت پانل در، پنجره، قاب یا ھر پانل مشــابھ دیگر، پر کردن شکاف ھا، تثبیت 
ھای الکتریکی، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب سرد و گرم، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا. قســـمت ھای زاید را ١ تا ٣ ساعت بعد 
از سخت شدن میتوان تراشید، سنباده کشید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابلیت چسباندن بر روی کلیھ مصالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی 

اتیلن و پلی پروپلین را دارد و مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور، بخار و رطوبت است.

روش استفاده:  قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. تفنگ را با چرخاندن آن بھ قوطی نصــــــب کنید. سطح مورد نظر را از ھرگونھ کثیفی، 
گرد و غبار و چربی پاک کرده و آن را با آب مرطوب کنید. قوطی را بر عکس قرار داده و ماشھ را فشــــــــــار دھید. جھت استفاده بعدی باقیمانده فوم را 

میتوان با استفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس تمیز کرد. از آنجایی کھ فوم قابلیت حجیم شدن دارد، میزان مناسبی از آنرا باید استفاده کرد.

تاریخ انقضا: ١٢ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

رطوبت

  

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

٨۔١٠

٣٠۔٤٥

١٩

٣

٢٠۔٢٥

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

٤۵۔٥٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

رطوبت شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

مدت زمان شکل گیری پوستھ (دقیقھ)

مدت زمان برش (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

EPS-XPS فوم تفنگی

مشخصات کلی : فوم چسـبناک پلی اورتان یک جزئی جھت چسـباندن پانل ھای EPS و XPS کھ عایق کاری گرمایشـی در بیرون و درون ساختمان را 

فراھم میکند.

کاربرد: قدرت چسبندگی عالی جھت چسباندن پانل ھا بھ رایج ترین مصالح ساختمانی مانند بتنی، گچی، آجر، چوب، سیمان، پی وی سی، غشـای قیری، 

 .PUR فوم ھای سخت

روش استفاده: قوطی را بھ مدت ٣٠ ثانیھ بھ خوبی تکان دھید. تفنگ را با چرخاندن بھ قوطی نصـــب کنید. سطح مورد نظر را از ھرگونھ کثیفی، گرد و 

غبار و چربی پاک کنید. قوطی را برعکس کنید و ماشھ را فشـار دھید. چســب را دور تا دور صفحھ مورد نظر بھ صورت نواری بھ عرض ٣ سانتیمتر با 

حفظ حاشیھ ٢ سانتیمتری از لبھ ھا و ھمچنین بھ صورت یک خط کھ از مرکز سطح میگذرد استفاده کنید. دقیقا بعد از استعمال محصــــــــول صفحھ را بھ 

دیوار متصل کنید، بھ آرامی فشار دھید و صفحھ پانل را تنظیم کنید پانل ھای فیکس شده را ظرف دو ساعت میتوان محکم و گچ کاری کرد.

تاریخ انقضا: ١٢ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(N/cm²) استحکام کششی  

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

٨۔١٠

٥

١٩

٣

١٧۔٢٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

٣ سانتیمتر عرض ١٠ متر مربع ٢سانتیمتر عرض ١٤ متر مربع/

١۵۔٢٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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فوم تفنگی پلی اورتان با خاصیت انبساط پایین 

٧٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

رطوبت شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

مشـخصـات کلی: این فوم مرکب و پرکننده دارای خاصیت انبسـاط  پایین برای کنترل فشـار فوم بھ در و چھار چوب پنجره ھا بھ سمت داخل یا خارج می 
باشد.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشـــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود.

مشخصات فنی:  بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشـید یا روی آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چسـباندن بر روی کلیھ 
مصـــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل 

اشتعال نیست.

راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصـــــــــب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، 
چربی و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن ســطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رســیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اســت).  
قوطی را سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشـار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشـک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان 

با استفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم تمایل بھ حجیم شدن دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

  

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

٨۔١٠

١۵۔٢٠

١٩

٣

١٧۔٢٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

٤۵۔٥٥

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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٥

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی  

٨٠٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

فوم تفنگی پلی اورتان پروفیت 

مشخصات کلی: این فوم مرکب و پرکننده با فرمول خاص برای استفاده حداکثر از محصـول است. ھمچنین یک فوم چند منظوره است کھ با رطوبت ھوا 
بھ عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود. بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشـید یا روی 
آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســــباندن بر روی کلیھ مصــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و 

ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصــــــــب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، 
چربی و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن سـطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رســیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اســت).  
قوطی را سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشـک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان 

با استفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم تمایل بھ حجیم شدن دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

۶۵

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

٣۵۔۴۵

١٩

٣

١٧۔٢٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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٨٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/m³) چگالی

فوم تفنگی پلی اورتان مگا 

مشخصـات کلی: این فوم مرکب و پرکننده با فرمول خاص است کھ نھایت انبسـاط حجم را دارد. ھمچنین یک فوم چند منظوره است کھ با رطوبت ھوا بھ 
عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود. بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشـید یا روی 
آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســــباندن بر روی کلیھ مصــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و 

ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصــــــــب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، 
چربی و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن سـطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رســیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اســت).  
قوطی را سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشـک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان 

با استفاده از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم تمایل بھ حجیم شدن دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

۶۵

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

٣۵۔۴۵

١٩

٣

١٧۔٢٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)



S957

٣

مقاومت حرارتی ( درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

طول عمر نھایی (%)

(kg/cm³) چگالی

٨٥٠ میلی لیتر١٢ عدد / کارتن

فوم تفنگی پلی اورتان مگا پالس

مشخصات کلی: این فوم یک ترکیب یک جزئی وفوم  پر کننده است کھ نھایت انبسـاط حجم را دارد. ھمچنین یک محصـول چند منظوره است و با رطوبت 
ھوا بھ عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشــــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود. بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشـــید یا روی 
آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســـــباندن بر روی کلیھ مصـــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و 

ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، چربی 
و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن سطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رسـیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اسـت).  قوطی را 
سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشـار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشــک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان با استفاده 

از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم تمایل بھ حجیم شدن دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

(دقیقھ)  مدت زمان برش

(N/cm²) استحکام کششی

۶۵

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

٣٠۔۴۵

١٩

٣

١٧۔٢٠

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)
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١٢ عدد / کارتن

 مشخصات کلی: این فوم یک ترکیب یک جزئی وفوم  پر کننده است کھ نھایت انبساط حجم را دارد. ھمچنین یک محصول چند منظوره است و با رطوبت 
ھوا بھ عمل می آید.

کاربرد: برای محکم کردن چھارچوب در، پنجره و مشـــــــابھ آن، پر کردن سوراخ ھا، قابل استفاده در عایق کاری لولھ ھای آب گرم و سرد و تجھیزات 
الکترونیکی، پر کردن شکاف ھا، سوراخ ھا و ترک ھا بکار میرود. بعد از اینکھ بین ١ تا ٣ ساعت سفت شد، میتوان آن را تراشید، سنباده کشــید یا روی 
آن نقاشی کرد. ھمچنین قابل چســــباندن بر روی کلیھ مصـــــالح ساختمانی بھ جز سیلیکون، تفلون، پلی اتیلن و پرو پیلن، مقاوم بھ ھر گونھ شرایط آب و 

ھوایی، آب شور بخار و رطوبت بوده و بھ راحتی قابل اشتعال نیست.

راھنمای استفاده:  قوطی را محکم بھ مدت ٣٠ ثانیھ تکان دھید.  تفنگ را بر روی قوطی نصب کنید. سطح مورد نظر را از ھر گونھ گرد و غبار، چربی 
و آلودگی زدوده و با آب مرطوب نمایید ( مرطوب نمودن سطح و فوم بھ منظور افزایش واکنش بین آن دو رسیدن بھ نتیجھ مطلوب مھم اسـت).  قوطی را 
سر و تھ گرفتھ و ماشھ را فشـار دھید.  بمنظور استفاده مجدد فوم باقیمانده ی خشـک شده باید از داخل لولھ زدوده شود.  باقیمانده فوم را میتوان با استفاده 

از پاک کننده فوم پلی اورتان سومافیکس پاک کرد.  از آنجاییکھ فوم تمایل بھ حجیم شدن دارد مقدار مناسبی از آن باید استفاده شود.

تاریخ انقضا: ١۵ ماه پس از تاریخ تولید. تاریخ تولید بر روی قوطی درج شده است.

شرایط عملکرد

مدت زمان فرم گیری (دقیقھ)

(دقیقھ)  مدت زمان برش

طول عمر نھایی (%)

(N/cm²) استحکام کششی

(kg/m³) چگالی

مقاومت حرارتی (درجھ سانتیگراد)

حجم (لیتر)

درجھ انسداد حفره ھا  (%) 

 (M W/m.K) ھدایت گرمایی

دمای مورد استفاده (درجھ سانتیگراد)

دمای نگھداری (درجھ سانتیگراد)

٧۵

٧٠۔٨٠

٢۵۔٣٠

٠ الی٣۵+

رطوبت

٨۔١٠

٣٠۔۴۵

١٩

٣

  ١٧۔٢٠

اطالعات فنی (٢٣ درجھ سانتیگراد، رطوبت نسبی ٥٠ درصد)

٨٧٠ میلی لیتر

فوم تفنگی پلی اورتان اولترا مگا 

۴٠- الی ١٠٠+

٠ الی٣٠+
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