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 תכונות: 
 ניתן ליישם על גבי משטחים לחים

 עמיד במיוחד 
 כושר הידבקות מעולה לבטון ובטקל

 בסיס מיםמוצר על 
 לשימוש פנימי וחיצוני

 
.מתוצרת טמבור לפני יישום יריעות ביטומניות ומשחות ביטומניותעל בטון ובטקל שכבת יסוד  :שימושים

 
 נתונים טכניים:

 וסוג התשתית מזג האווירב כתלות, שעות 4-6 זמן ייבוש
 גרם  למ"ר 250-300 תצרוכת

 

השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן,  יש לוודא כי פני הכנת השטח:
 יום מתום יציקת הבטקל. 14יום מגמר יציקת הבטון או  28יש ליישם כעבור וכל חומר אשר עלול להפריע להדבקה. 

 
 רולר.או ניתן ליישם באמצעות איירלס, מברשת,  :שימושאופן ה

 גרם/מ"ר. 250-300-אחידה בכמות של כיש ליישם שכבה 
 לאחר יבוש יש ליישם הידרומסטיק או גומסטאר מתוצרת טמבור או יריעות ביטומניות בהתאם לתקנים הישראלים המחייבים. 

 
ימים  4בכדי למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר איטום עד דגשים: 

 היישום.לאחר 
 שעות כתלות בטמפרטורה 8 – 2זמן יבוש 

 יש לדאוג לאוורור המקום בזמן יישום המוצר, ייבושו, ויישום מוצרים אחרים בסביבתו.
 

 .מעלות 30 – 7בטמפרטורה של  ומאוורר היטב קורהש לאחסן את המוצר במקום מי אחסון וחיי מדף:
 .ובתנאים המומלצים מבלי שנפתח כשהוא מאוחסן באריזתו המקוריתחודשים מתאריך הייצור,  6החומר מתאים לשימוש עד 

 
לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף  אזהרות והוראות בטיחות:

   .מגן ומשקפי כפפות ביגוד מגן בציוד להשתמש יש השימוש בזמן דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. 15מיד במים במשך 
 04-6753633לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון 

 
צוע טרם ביאסור 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

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

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

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