פריימר לסטרקצורייט

פריימר חד רכיבי לברזלי זיון
קוד מוצר983861200500 :
תיאור המוצר

תכונות

שימושים

 THORO STRUCTURITE Primerמיועד למריחה באמצעות מברשת על ברזלי זיון נקיים
וחשופים ,כשכבת פריימר להגנה בפני חלודה וכלורידים.
 מצוין למניעת חלודה
 עמיד בפני כלוריד  /מים
 אפקטיבי וחסכוני
 קל לשימוש ומתקשח במקומות סגורים ולחים
 אינו מכיל ממסים
פריימר להגנה בפני קורוזיה וכלורידים עבור ברזלי זיון לפני תיקוני בטון.
מומלץ לשימוש על ברזלי זיון כאשר עובי הכיסוי/שיקום קטן מ  10מ"מ מפני המשטח או
היכן שיש כלורידים.

גוונים

אפור בהיר

כיסוי

כ 1.5-ק"ג  /מ"ר של אבקה לכל שכבה של כ 1-מ"מ  0.1 ±ק"ג אבקה לכל מטר
של ברזל זיון ( בקוטר  12מ"מ) לשכבה

אריזה

אריזה של  5ק"ג

הכנת השטח

בכפוף להמלצות קונסטרוקטור ,יש להסיר את כל הקורוזיה מההיקף המלא של ברזל הזיון
החשוף שיש לצפות.
ההכנה תתבצע לפי תקני  ,ISO 8501-1 / 12944-4רמת טיהור .Sa 2

הכנת התערובת

יישום

דגשים

זמן פתוח
דחיסות חומר רטוב
הכנת התערובת

 60דקות
 1.60ק"ג/דצימטר מעוקב
 200מ"ל מים נקיים  1 /ק"ג אבקה

אין להוסיף אף נוזל או אבקה אחרים .יש לערבב בהדרגתיות את האבקה עם המים במרץ
עם מרית או מבחש עד להשגת תערובת דלילה ללא גושים.
יש להשאיר את התערובת למשך  5דקות עד לרוויה מלאה .לערבב מחדש לפני השימוש.
אין לשנות את הרכב התערובת.
יש למרוח על ברזל הזיון החשוף והנקי במלוא היקפו באמצעות מברשת צבע רכה .יש ליצור
שכבה עבה של כ 2-מ"מ – ע"י ביצוע מריחה בשתי שכבות ,ולחכות  30דקות לאחר כל שכבה
בטמפרטורה של  20מעלות .בטמפרטורות נמוכות יותר יש להמתין זמן רב יותר .יש לאפשר
לתערובת ה THORO STRUCTURITE PRIMER-להתייבש במשך שעתיים לפני מריחת חומר
לשיקום בטון.
אין ליישם אם הטמפרטורה מתחת ל 5-מעלות צלזיוס או אם היא צפויה לרדת מתחת ל5-
מעלות צלזיוס ב 24-השעות הקרובות .אין ליישם על משטחים קפואים או מכוסים בכפור.
יש להגן מפני הגשם עד שהחומר יתייבש
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פריימר לסטרקצורייט
אזהרות והוראות בטיחות

 THORO STRUCTURITE primerמבוסס צמנט ולכן עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים.
יש ללבוש כפפות ומגן עיניים .מומלץ להשתמש במסכות אבק .במקרה של התזה בטעות של
החומר על העור והעיניים ,יש לשטוף במים נקיים באופן מיידי .במקרה של גירוי מתמשך יש
לפנות לעזרה רפואית .במקרה של בליעה יש להגיש מים לשתייה ולטפל בתסמינים .יש
לפנות לעזרה רפואית.

אריזה

שקי ניר במשקל  25ק"ג מסודרים על משטח עץ ועטופים בניילון .במשטח  40שקים

אחסון

יש לאחסן את שקי הדיס באריזה המקורית ,במקום יבש ומקורה  ,בטמפרטורה 5-35
מעלות צלסיוס .חיי מדף  24חודשים כאשר החומר סגור באריזה המקורית ובתנאים
המומלצים .אין להשתמש במוצר כאשר השק היה פתוח יותר מאשר חודש אחד.
יש לאחסן את כל החומרים במקום מכוסה ולא על הקרקע .יש להגן מפני מקורות לחות
וכפור .יש להשתמש קודם בסחורה הישנה ביותר במלאי על מנת שלא לחרוג מחיי המדף.

בטיחות

 THORO STRUCTURITE primerמבוסס צמנט ולכן עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים.
יש ללבוש כפפות ומגן עיניים .מומלץ להשתמש במסכות אבק .במקרה של התזה בטעות של
החומר על העור והעיניים ,יש לשטוף במים נקיים באופן מיידי .במקרה של גירוי מתמשך יש
לפנות לעזרה רפואית .במקרה של בליעה יש להגיש מים לשתייה ולטפל בתסמינים .יש
לפנות לעזרה רפואית.

הערות כלליות

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע
היישום ,שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן:
www.tambour.co.il
לקבלת הוראות וגיליון בטיחות יש לפנות למוקד המומחים של טמבור *6477
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