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 320פוליגג פוליאוריתן 

 נוח לשימוש, איכותי וגמיש על בסיס מים פוליאוריתני  חומר איטום
  .עמיד במים עומדיםלאיטום גגות, 

 

 

  תכונות:

 עמידות גבוהה בפני מים עומדים 
  אנכיות ואופקיות כאחדלהגנה מיטבית על תשתיות 
 עמיד בפני מים עומדים  ,יוצר קרום נטול תפר, גמיש והידרופובי 
  ומניותביטמתאים לאיטום על תשתיות צמנטיות, אקריליות ויריעות,  
 ל במיוחד ליישוםק 
 לבן במיוחד 
  כושר התארכות 300%מעל  -גמיש במיוחד 

 לקרינת  עמידות תרמית מעולהU.V ,המבנה בידוד שיפורו 

 

, יריעות תקני ויציב בטון חשוף: כגון תשתיות של רחב מגוון על ליישום מתאיםעמיד בפני מים עומדים.  יטום גגות,לא שימושים:
 , בטון רעפיו פוליאוריתני קצףביטומניות, 

 .טמבור של המומחים מוקד עם קשר ליצור נא אחרות תשתיות עבור למידע

 

 

 נתונים טכניים:

 1.86% ספיגות מים:

 1.3 משקל סגולי: 

 300%גדול מ  כושר התארכות: 

 70 עמידות שחיקה: 

 מגפ"ס 5 חוזק מתיחה:

 מגפ"ס 2 היצמדות: 

 מעלות 5מעל  : םיישוטמפרטורת 
 

 983561201200 קוד מוצר:

 לבן גוון:

 מט ברק:

 ,מ"ר 6 -כ משמש ליישוםק"ג  12 320פח פוליגג פולאוריתן  .כולל שכבת יסוד בשתי שכבותסה"כ מ"ר \ק"ג 2 -כ כושר כיסוי מחושב:
 בתלות בתשתית.

 : אין לדלל.ראשונה ושניהשכבות  .מים 15%עם : יסוד תשכב דילול:

 .םושילאחר הי מים וסבוןכלים וידיים באמצעות  ניקוי :

 .30°C -מתחת ל C 5°מעלבמקום מקורה ומאוורר אחסון: 

  שניהשכבה  עד לייבוש מלא. שעות 4-12 -כ: ראשונהעד לייבוש מלא. שכבה  שעות 2-6 -כ :שכבת יסוד זמני ייבוש:
 .סופי שעות עד לייבוש 24 -כ 

 . במברשת/רולר/התזהאמצעי יישום: 
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 .כשהחומר מאוחסן סגור באריזתו המקורית ובתנאי האחסון המומלצים חודשים 12 חיי מדף:

 

יש לנקות את התשתית במכשיר שטיפה במים בלחץ גבוה. יש להסיר שמנים, לכלוך, אבק, נוזלי מלט, קרומים וכל מזהם  :תשתיתההכנת 
על התשתית להיות יבשה, אחר העלול להפריע ביישום. יש למלא גם פגימות בפני השטח בהתאם לייעוץ ממחלקת ההדרכה של טמבור. 

 יציבה וחזקה.

, וכן לוודא קיומו של ניקוז(. אם 4518לפחות בהתאם לדרישות התקן הישראלי  1.5%עים לכיוון הניקוז ) על הגג להיות בעל שיפו -גגות 
בכל מפגש בין  נוצרות שלוליות על פני הגג, יבוצע תיקון מתאים למניעת היקוות המים לפני ולאחר האיטום. מעצבים העגלות )רולקות(

 PUמסוג בחומרים אלסטומרים  חוריםשבח בפולימר תוצרת טמבור. אוטמים סדקים ומשטח אנכי ומשטח אופקי, באמצעות טיט צמנטי מו
. יש לנקות את שטח הגג והמעקות מחלקי בטון רופפים, לכלוך, שמנים וכל חומר זר. במקרה שמיישמים על גבי יריעות ביטומניות 80פלקס 

 חלקים רופפים. בטרם היישום יש לדאוג שהגג יבש לחלוטין. סיראו על גבי איטום אקרילי, יש לה

 גרם לכל מטר מרובע בצורה אחידה 200מרח  מים. 15%-מדולל ב 320 הכן שכבת יסוד המורכבת מפוליגג פוליאוריתן  :אופן היישום
 מטר מרובע בצורה אחידה,גרם לכל  900שעות לפחות )כתלות במזג האוויר(. מרח שכבה ראשונה של  2-6ש מלא של לייבו והמתן

 על כל הגג גרם על כל מטר בצורה אחידה 900שעות )כתלות במזג האוויר(. מרח שכבה שניה של  4-12המתן לייבוש מלא של 
 שעות(.  24מלא ) סופי המתן לייבוש ,מ"ר\ק"ג 2  כמות שלסה"כ  ,ס"מ מפני הגג  ללא דילול 30כולל מעקות הגבהות עד לגובה  

 דגשים:

  ליישם פוליגג על בטקלאין. 
 לאפס קרובה בטמפרטורה או רטוב אוויר מזג צפוי כאשר או רטוב אוויר מזג בתנאיכאשר התשתית רטובה או  ליישםין א. 

 .אין ליישם על תשתית לא יציבה 
 

חומרים הדורשים סימונים החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל  לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. אזהרות והוראות בטיחות:
 יש להשתמש בכפפות מגן . או אזהרות מיוחדות. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל על פי דרישה.

 6477במוקד המומחים *ליון בטיחות ילקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת המוצר או לפנות לקבלת ג
 

אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו. מוצר זה אינו מיועד לטיפול בסדקים  הערות כלליות:
יש לטפל בהם קודם לביצוע העבודה. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות ו קונסטרוקטיביים

המוצר אינו משמש כתחליף למערכות איטום  י ומתאימים ליישום המוצר.כנו כראוהשימוש בו וכי המשטח האמור להיאטם ותשתיתו הו
תקניות עפ"י התקן הישראלי. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות 

או מעל  C07-או כאשר הטמפ' מתחת ל\רי היישום והשעות לפני או אח 72-או לשנותם. אין ליישם כאשר עומד לרדת גשם ב\לעדכנם ו
C030  9001: 2008מיוצר על ידי טמבור בעלת מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ת"י . %85והלחות היחסית מעל ISO  ומאושרת ע"י

 מכון התקנים הישראלי.


