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 PU FLEX 80 –איטום 
                                                          המיועד לאיטום תפרי התפשטות וחיבורים במבני בטוןאוטם פוליאוריתני 

 ישראליותנאי מזג אויר  UV עמיד לקרינת

 לשימוש פנימי וחיצוני

 

 

 

 XXXX98316 קוד מוצר:

 

  תכונות:

 חד רכיבי בעל גמישות גבוההאוטם פוליאוריתני 

 כושר הידבקות גבוה למגוון רב של תשתיות בניה שונות

 ושיש אינו מכתים אבן טבעית

 מצוינתבעל עבידות 

 ן לבן, אפור, בז'גוובזמין 

 גר'( 685גר'( ובנקניק ) 340קיים בתרמיל )

 
  שימושים:

 ברבי קומות.בחזיתות מבנים, מרפסות ותפרי התפשטות  מילויאיטום ו

 מתאים במיוחד לשיטת ברנוביץ.

 .אבן טבעית, עץ, שיש, גרניט פורצלןמתכת, פלסטיק, כושר הידבקות מעולה לבטון, 

 .לאיטום מרפסות

 
 נתונים טכניים:

  

 )כתלות במזג האויר( דקות 15-20 זמן קליפה

 מ"מ ליום 3-4 זמן התקשות

 (-)c10-70° עמידות בטמפ'

 700% התארכות מירבית

 5°c-35°c טמפ' יישום

 

 תצרוכת משוערת:

 מ"מ 30 מ"מ 25 מ"מ 20 מ"מ 15 מ"מ 10 רוחב התפר

 מ"מ 15 מ"מ 12 מ"מ 10 מ"מ 8 מ"מ 8 עומק התפר

אורך המילוי 

באמצעות נקניק של 

 גרם 600

 מ' 1.3 מ' 2 מ' 3 מ' 5 מ' 7.5

 

 

  הכנת השטח:
 על התשתית להיות נקיה, יבשה וחופשיה מחלקים רופפים, לכלוך, אבק, שמן, מי צמנט, קליפת בטון או כל גורם מזהם אחר. 

 יום  מגמר יציקת הבטון. 28בשימוש על בטון יש להמתין  שעות לפני ביצוע היישום. 24יש לשטוף במים את תפרי ההתפשטות 
 

  אופן השימוש:

 לחתוך את הקצה ולהבריג את הפיה. \את התרמיל לאקדח היישום שימוש בתרמיל: יש להכניס

 .עד למילוי מלא של התפר באמצעות האקדח החומר אל התפר חדירלהיש 

: יש לחתוך את הקצה העליון של הגליל הגמיש, להתאים את פיית הפלסטיק לקצה הגליל הגמיש ולהכניס את הגליל )נקניק(שימוש בגליל

עד למילוי מלא של  להפעיל את האקדח לצורך הכנסת החומר אל התפר יש המחורר מכוון לפיית האקדח. לאקדח היישום כאשר הקצה

 .התפר
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 דגשים:

 סולבנטים. , גומי, ביטומן או כל תשתית המכילה, פוליאתילן, פוליקרבונטהמוצר אינו מתאים לזכוכית 

  בלבד רב גמיש מתוצרת טמבור מסוגניתן לצבוע מעל אוטם פוליאוריתני מערכת צבע . 

  צביעה במערכת צבע שאינן גמישות ואשר אינן מסוגלות להתכווץ ולהתפשט ביחד עם האוטם הפוליאוריתני, מועדות
 לסדיקה וקילוף.

 .המוצר אינו מתאים לבריכות שחיה ומאגרי מים 
 
 

 אחסון וחיי מדף: 
 5-30וצל ומאוורר היטב בין סגור באריזתו המקורית במקום מחודשים מתאריך הייצור כשהוא  12החומר מתאים לשימוש עד 

 מעלות.

 
  אזהרות והוראות בטיחות:

ם. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים, במקרה  של מגע עם העיניים: שטוף בזהירות לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדי
בנקל. המשך לשטוף. לבש כפפות מגן/בגד מגן והרכב  במים במשך דקות אחדות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן

במוקד הבטיחות העומד לעיון  ןבגיליולקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או  משקפי מגן/ מגן פנים.
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 הערות כלליות: 

לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש 
מעלות  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני

מצוינות על גבי מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן ה 35או מעל 
השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע 

שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה 
ודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העב

 .מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

 

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

  www.tambour.co.ilהתקן והמלצות היצרן: 

 

 


