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  .חומר מילוי ואיטום גמיש מוכן לשימוש
 .פנימילשימוש 

 
 ניתן לצביעה : תכונות

 מצטיין בגמישות מרבית ואינו יורד מהתשתית
 

 983-917 קוד מוצר:
 

 של מסגרות לחלונות ודלתות. לאיטום פנימי :שימושים
 לסגירת סדקים ולמילוי מרווחים בקירות טיח, בטון, גבס ועץ.

 
 לבן גוון:

 
 יש לנקות היטב את הסדק או מקום החיבור משני צדדיו. הכנת השטח:

 
 יש לחתוך את קצה פיית התרמיל עד תחילת ההברגה. :שימושאופן ה

 יש להבריג את הפייה המצורפת ולחתוך את קצה הפיה בצורה אלכסונית.
 אקדח, יש להזריק את החומר לתוך המרווח ולהחליק בעזרת כלי מתאים. בעזרת

 
 .אקרילייםשעות לפני צביעה עם צבעים  24יש להמתין לייבוש במשך  :דגשים

 יש לנקות את הכלים במים וסבון מיד בגמר השימוש.
 מעלות.  7-אין ליישם כאשר טמפרטורת התשתית היא מתחת ל

 
 .את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבש לאחסן יאחסון וחיי מדף: 

c˚7בין  חודשים מתאריך הייצור 12החומר מתאים לשימוש עד  -25˚cכשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים ,. 
 

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

 .*6477:ליון הבטיחות העומד לעיון בטלפוןילעיון בהוראות הבטיחות המפורטות יש לעיין באריזת המוצר או בג
 

טרם ביצוע שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  אסור לערבב חומר זה עם חומרים הערות כלליות:
מעלות.  35מעלות או מעל 7אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני

, ואינה באה במקום אחריות אריזההמצוינות על גבי ה 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

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

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

  www.tambour.co.ilוהמלצות היצרן: 
 

 ,  ISO 9001מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 
ISO 18001 ,ISO 14001 .ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי 
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