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  לאיטום והלבנת גגותגמיש ציפוי אקרילי משוריין 
 כושר אלסטי ועמידות מכנית של הציפוי. המחזקיםבעל תוספת סיבים פולימריים, 

 
 
 

 983038202000 קוד מוצר:
 

 לשריון וחיזוק היריעה.מכיל סיבים סינטטיים  תכונות:
 יוצר יריעת איטום אלסטית חזקה.
  עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר.

 
 לאיטום והלבנת הגג. שימושים:

מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. קל ליישום גם במשטחי עבודה 
 מ"ר. 8יטום פח פוליגג משמש לא 1מורכבים  ומפותלים. 

 
 :נתונים טכניים

 .מ"ר 8פח פוליגג משמש לאיטום  1. ק"ג/מ"ר לאיטום 2.5 תצרוכת אופיינית
ASלפי תקן  200%מעל  התארכות TM 412D 

 65% במשקלאחוז מוצקים 
L אור החזרת בדיקת RV  =93 

 שעות 24 -כ זמן ייבוש
 לבן גוון

 ק"ג 20, 5 אריזה גודל
 

 

יש לוודא כי , ללא מים עומדים וללא אזורים נמוכים. שיפוע לפחות( 1.5%) לפני היישום, בדוק שהגג מנוקז היטב ואטום :הכנת השטח
מים תוך כדי לחץ בעזרת מטאטא. לאחר מכן שטוף את הגג ב נקה את הגג משומנים, לכלוך וסידהגג משופע היטב לכיוון הניקוזים.  

ממשקל הצמנט. סדקים בתשתית  20%שפשוף עם מטאטא. בועות זפת יש לחתוך ולהסיר. חורים יש למלא בעזרת טיט עם תוסף מרבליט 
 בזמן היישום, הגג צריך להיות יבש לחלוטין.  יש לבצע רולקות.  יש למלא בעזרת מסטיק פוליאוריתני. 

רולר שעיר המעקות בעזרת וולמרוח את כל שטח הגג  מים 30% -משוריין ופוליגג  1 -יש להכין שכבת יסוד המורכבת מ :שימושאופן ה
 מברשת.או 

 , יש ליישם את שכבת האיטום באופן הבא:)לפחות שעתיים כתלות במזג האוויר( לאחר ייבוש שכבת היסוד
ק"ג למ"ר  1.5, בכמות של בעזרת מברשת/רולר שערות או מגב גומי, ללא דילול משורייןמרח שכבת ביניים אחידה של פוליגג 

ק"ג למ"ר והמתן לייבוש  1ללא דילול בכמויות של  משורייןשעות. מרח שכבה עליונה ומסיימת של פוליגג  24-והמתן לייבוש כ
 מלא.

מרח שכבה מסיימת אחידה של פוליגג הלבנת הגג: הכן את הגג ומרח את היסוד )כמפורט למעלה( והמתן לייבוש מס' שעות. 
 שעות. 24-ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא כ 1.5של  תבכמו מים 20%-משוריין מדולל ב

 
 המוצר אינו מתאים לגגות ללא שיפוע בהם עלולים להיווצר מים עומדים. דגשים:

 אין ליישם פוליגג על בטקל או על פוליאוריתן מוקצף.
 המוצר אינו ניתן להתזה.

 שעות מגמר הביצוע. 72אין ליישם במזג אוויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 
 מעלות. 7 –טמפרטורה מינימלית ליישום 

 
 .לותמע 30מתחת ל  ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבי אחסון וחיי מדף:

 .באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים סגור חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן 12החומר מתאים לשימוש עד 
 

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

 08-6742100לקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת 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  7אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני
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, ואינה באה במקום אחריות אריזההמצוינות על גבי ה יצרןטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות הל 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

י התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן נאות של כל העבודה על פ
יש לעגן המוצר היטב בעת  או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

 .ההובלה
 

עומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן שימו לב! יש לעיין בדף הטכני ה
  www.tambour.co.ilוהמלצות היצרן: 


