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 , רב שימושי. משמש להדבקה, מילוי קצף פוליאוריתן, חד רכיבי
 ובידוד

 

 983204200065 קוד מוצר:

  :תכונות
 ויר.מתקשה במגע עם האו

 נדבק לכל החומרים )מלבד טפלון, סיליקון, פוליאתילן פוליפרופילן(
 שהתקשה ניתן לחיתוך, לצביעה וליישור ומילוי בשפכטל. קצף

 שעות. 1-3יוצר מבנה יציב וקשיח תוך 
 אינו מתאים לחשיפה ישירה לקרני שמש.

 
 הדבקה, מילוי ובידוד :שימושים

 
 נתונים טכניים:

 ומעלה c˚5 טמפרטורת יישום

 
מים. יש להגן עם סרט דבק רחב על השטחים בהם לא רוצים מגע יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך ושומנים ע"י התזת  הכנת השטח:

 עם הקצף.
 

 : שימושאופן ה
 פעמים. 20-30 -יש להחזיק את המיכל במצב הפוך ולנער בחוזקה כ

 להבריג את פיית ההתזה לקצה המיכל ולהתיז את החומר בתנועות אנכיות או אופקיות בהתאם ליישום.
 ס"מ מתחתית המרווח כלפי מעלה. 5-גדולים מיש ליישם במרווחים אנכיים שאינם 

 
 דגשים:

 באמצעים מכאניים בלבד. –(. קצף קשה (MEKע"י אצטון או מתיל אתיל קטון  –הסרת הקצף: טרי 

 אין להסיר קצף מוקשה באמצעות אש.

 
 :וחיי מדף אחסון

 , במצב אנכי כאשר הפיה כלפי מעלה.ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבי
 .חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים 18החומר מתאים לשימוש עד 

 
 : אזהרות והוראות בטיחות

לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים 
 לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.דקות לפחות, ולפנות  15במשך 

 
טרם ביצוע אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  הערות כלליות:

מעלות.  35מעלות או מעל  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני
המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות  יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה אחריות המפעל מוגבלת

ו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננ
 נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או

 יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה כן בשינויים מעת לעת.לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעד
 

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 
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