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 בעל כושר אטימה גבוה  תכונות:
 גמישות ואלסטיות בעל

     הידבקות טובה לבטון
 בהתזה או ים ואופקיים בהברשהמתאים ליישום במשטחים אנכי

 
 קרקעי כגון: קירות מסד, קירות ורצפות מרתף, כלונסאות-איטום שטחי בטון תת :שימושים

 איטום מרפסות חדרי אמבטיה ושירותים
 

 ר “מ\ג“ק 4-5איטום קירות תת קרקעיים  :תצרוכת
 ר “מ\ג“ק 2.5-3יטום חדרים רטובים א

 ר “מ\ג“ק 4-5איטום מרפסות מרוצפות 
 )בשיטה היבשה( ר"מ\ג"ק  2-2.5 – חיפוי לפני מעטפת קירות איטום

 .ו לפי המלצת יועץ איטוםא
 

 .וכל חומר זר אחר היות נקייה מאבק, לכלוך, שמןצריכה לתשתית ה :הכנת השטח

 יש לשטוף את התשתית באמצעות לחץ מים.
 מ מפני השטח ולבטן. “ס 2 -פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן לפני ביצוע האיטום. חוטי ברזל יש לחתוך לעומק כ

 חומרים צמנטים  התיקון יבוצע באמצעות
 לפני עבודות האיטום‘ שע 24יש לבצע רולקות מחומר צמנטי בפינות כ 

 .שעות בהתאם לתנאי הסביבה 2-3ר. זמן המתנה לייבוש הפריימר “גר/מ 250-כיש ליישם פריימר סטאר בהברשה או התזה בכמות  
 

ר בשכבה אחת. זמן המתנה בין “מ\ג“ק 1.6בהברשה או באמצעות רולר בכמות שאינה עולה על  140יישום גום סטאר  :שימושאופן ה
 .שעות לפחות 48אחר שכבה אחרונה יש להמתין לייבוש הסופי ל‘. שע 14בחורף ‘, שע 8-השכבות בקיץ כ

 החומר מיועד לשימוש פנימי וחיצוני, ובלבד שבשימוש חיצוני תיושם מעליו שכבת הגנה עליונה.
 מגמר ייבוש החומר. שעות 72במידה ורוצים לבצע בדיקת הצפה יש להמתין 

 
 תכונות:

 1.1משקל סגולי                   
 עמידות במים עומדים      טובה 

 55%       תכולת מוצקים  עד   
 

5ºcיש ליישם את החומר בטמפרטורה שבטווח בין  דגשים: -35ºc  
 .ואינו מיועד ליישום בהתזה )בטקל)בטון מוקצף  ביאינו מיועד ליישום על ג 140סטאר 

 .140יש ליישם פוליגג להגנה על גום סטאר  ,במידה והחומר מיושם על גג, אזי לאחר ייבוש מלא
 שעות הקרובות. 48וצפוי גשם ב אין ליישם החומר במידה 

 
 -או גבוהות מ10ºc-נמוכות מ‘ אין לאחסן את החומר בפחים בטמפ. ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטביאחסון וחיי מדף: 

 .מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים 12 החומר מתאים לשימוש עד מעלות. 30
 

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

 08-6742100לקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין על אריזת המוצר או לפנות לקבלת גליון בטיחות בטלפון 
. 

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  .לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכניהעבודה, יש לפנות לנציגי החברה 

המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות  יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה אחריות המפעל מוגבלת
בד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בל

 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 מת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקד
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שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 

  www.tambour.co.ilוהמלצות היצרן: 
 


