
 

 

 

   
که پروفيل آلومينيومي طراحي  طرز کار اين طرح بدين شکل است

سانت را  61-2ژوئن هاي  ميتواند درز 61مثال شده دريک سايز 

براحتي پوشش دهد ، همچنين دو شيار زيرين طراحي شده امکان 

 براي نصب )پايه پلي اورتان( استفاده از چسب مخصوص 

 

 

 

 

 

 

 مزاياي پروفيل مولتي :    
 مناسب فضاهاي درماني،آموزشي و تجاري بجهت رطوبت بندي کامل -6

 عدم نياز به شاسي کشي محل درز با پروفيل -2

 قابليت نصب در تمامي سطوح افقي وعمودي )کف ، ديوار و سقف( -3

 ، استخر  پشت بام ، آشپزخانه ، تراس يي مانندقابليت نصب در فضاها -4

 قيمت تمام شده بسيار مناسب -5

 طول عمر بسيارباال -1

 ( outdoor( و بيروني)indoorقابليت نصب در تمام محيطهاي داخلي ) -7

  نصب آسان بطوريکه توسط نيروي غيرماهر قابل اجراست. -8

 بل استفاده در محيطهايي که با موادشيميايي سروکار دارند.قا   -9

با توجه به امکان پارگي ، سرقت و آتش سوزي نوار الستيکي پروفيلهاي     -61

و همچنين نصب اين پروفيلها توسط نصاب ماهر ، ميتواند جايگزين الستيکدار 

 مناسبي باشد.

 

 انواع پروفيلهاي يک تکه آلومينيومي ) مولتي(  
 

 سايز 3در ●

 سانت 21و  61، 62باعرضهاي ●

 براي نصب در سطوح افقي F1120 , F1160 , F1200کدهاي ●

 براي نصب در سطوح عمودي  W1120 ,W1160کدهاي  ●

 براي نصب در گوشه ها ) کنج(  C1120  کد●

 آلومينيوم درجه يک با پوشش آنودايز مات●

 

  دفتر مرکزي :    
 بن بست برنا ،،  شيخ بهايي جنوبيتهران ، مالصدرا ،     

  67واحد ،5طبقه  ،6پالک                           

    19385116262همراه :   22942856تلفن :           
                          www.MTgroup.ir 

 

آسان در دو طرف درز ژوئن را فراهم مي کند . محافظت از سطح پروفيل 

آلومينيومي طراحي شده توسط عمليات آنودايزينگ انجام مي پذيرد که 

يش طول عمر، جلوگيري از خوردگي ، عدم تغييرشکل در اخود باعث افز

 فشار ميگردد. ضربه و مقابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : خواص چسب هاي پلي اورتان      
 طول اوليه  %411بسيار باال تا حدود  ( Elongation )کشساني  -6

  UV مقاومت باال در برابر اشعه  -2

 چسبندگي عالي به سطوح بتني، سنگي، فوالدي و گچي  -3

 مقاومت باال در برابر تنش هاي برشي  -4

 حالل هاي نفتي  مقاومت باال نسبت به -5

 مقاومت مکانيکي عالي  -1

 مقاومت در برابر نفوذ آب، ضربه و سايش  -7

 مقاومت عالي در برابر تغييرات شديد دمايي  -8

 دوام بسيار زياد  -9

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه فن آوری های نوین
 ائه خدمات و تکنولوژیهای نوین صنعت ساختمانار

 پروفيل يک تکه آلومينيومي ) مولتي( با روش نصب انحصاري

http://www.mtgroup.ir/

