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  שונים. אריחיםמ"מ ב 3-10למילוי פוגות  על בסיס מיםאפוקסית דו רכיבית רובה 
 ובברכות שחיה. בעלת עמידות כימית גבוהה. לשימוש פנימי וחיצוני

 
 
 

 X98520 קוד מוצר:
 

 רכיבי-חומר משחתי דותכונות: 
 אינה מצהיבה בשמש ושומרת על גוון אחיד לאורך זמן.

 ללא ריח, קלה ליישום וניקוי
 גבוהועמידות כימית בעל חוזק מכני 

 אנטי בקטריאלית ומונעת פטריות ועובש
 אינה נסדקת

 
 

 .באריחיםמילוי פוגות  שימושים:
 מתאים למילוי פוגות בבריכות שחיה

 .מ"מ 3-10למילוי פוגות בעובי 
 ובריכות שחיה מרפסותמטבחים, רצפות, מקלחות,  בקירות,ליישום 

 

 למ"ר משתנה בהתאם לרוחב ועומק הפוגה:גרם התצרוכת ב תצרוכת

 עובי הפוגות )מ"מ( 

3 4 5 6  

 10*10 870 1200 1450 1785  

20*10 
15*15 

585 800 980 1190  

20*20 440 610 735 900  

30*30 300 410 500 600  

40*40 225 310 375 450  

50*50 180 250 300 360  

60*60 160 210 260 320  

 

 נתונים טכניים:

 דקות 70-80 זמן התקשות

 דקות 60 –כ  זמן פתוח

 שעות 24 ריכהדהתקשות ל

 ימים 7 התקשות סופית

 ק"ג/ליטר 1.7 משקל מרחבי

 3% גמישות

 מגפ"ס 3מעל  חוזק הדבקות במשיכה

 "מק"ג/ס 200 חוזק במתיחה

 ק"ג/ס"מ 500 חוזק בלחיצה
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 c˚80עד  עמידות בחום

 

 עמידות בכימיקלים:

 מכתים 72%אמוניה  עמיד 5%חומצה אצטית 

 עמיד טרפנטין מכתים 20%חומצה אצטית 

 עמיד דלק סילוני עמיד 20%חומצה חנקתית 

 עמיד סולר מכתים 40%חומצה חנקתית 

 עמיד בנזין עמיד 20%חומצת מלח 

 עמיד מי ים מכתים 32%חומצת מלח 

ME עמיד 50%חומצה גופרתית  K לא עמיד 

 לא עמיד אצטון עמיד סודה קאוסטית רוויה

 לא עמיד טולואל עמיד בסיס אשלגן רווי

   עמיד 10%אמוניה 

 

 יש לחרוץ את הפוגות לעומקן עד לקבלת צידי אריח נקיים לחלוטין :הכנת השטח
 יש לנקות את הפוגות היטב מכל אבק, לכלוך ושומן. לנקות היטב את השאריות בשאיבה יבשה ובניגוב לח.יש 

  יש לייבש לפני השימוש.
 

 בכמות הרצויה לעבודה, 1:1ערבב את חלק א' וחלק ב' ביחס ש לי: כנת התערובתאופן ה
 דקות, לבצע ערבוב נוסף והחומר מוכן לעבודה. 3להמתין כ 

 
 .בשלמותה בתוך הפוגהאת החומר  אלג גומייש ליישם עם מ כנת התערובתלאחר ה השימוש:אופן 

 יש למלא את הרובה בפוגה עד לגובה פני האריח ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי ע"ג האריחים
 לפני התקשות החומר. לנגב עודפים בספוג לחדקות לייבוש ראשוני. לנקות ו 30כ יש להמתין 

על תשתיות ואריחים סופגים או מחוספסים, יש להקפיד על מריחת הרובה בתוך המישקים )פוגות( בלבד וניקוי הרובה לפני ביישום רובה 
 .ההתייבשות הסופית

 
 :דגשים
 .יש לנקות היטב את שאריות החומר לפני התקשות הרובה, שכן אי ניקוי כאמור עלול ליצור הכתמה 
 שעות 72 -, ולא פחות מל דבק האריחיםיישום הרובה יתבצע רק אחרי ייבוש מלא ש. 
 החלה להתייבשתערובת שב עשות שימושאין ל. 
  מתום יבוש הרובה שעות 24ש לבצע רק לאחר במים נקיים ישטיפה מלאה. 
 1555, לרבות תקן םהרובה בהתאם להוראות התקנים הרלוונטיי יש ליישם. 
 ניתן ליישם בזמן זה ולפני התקשות החומר לרובה זמן התקשות קצר יחסית ולכן יש לערבב כמות רובה אשר 

 
 

 .מעלות 30מתחת ל  ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבי :וחיי מדף אחסון
 .חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים 12החומר מתאים לשימוש עד 

 
מערכת )לפני התקשותה( מכילה שרפים ומקשים אפוקסיים. ה מהישג ידם של ילדים.לא למאכל. יש להרחיק  אזהרות והוראות בטיחות:

יש להימנע  .חומרים אלו עלולים לגרום לתגובות אלרגיות בעור. המנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע, יש לרחוץ מיד במים ובסבון
דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות  15 ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך

 יש לפנות חומר זה ואריזתו כפסולת מסוכנת. ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים. , בגדים ארוכים, נעלים גבוהותמגן
 04-6753633ליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון ילקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בג

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

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

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

 
 

 


