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 983934000029 קוד מוצר:
  

 

 במיוחד  הדבקה מיידית וחזקה תכונות:
 ק"ג 300לאחר התייבשות מלאה יכול לשאת אלמנטים במשקל עד 

 לחות בפניהדבקה עמידה 
 קל ליישום

 ללא ממס ואיזוציאנטים
 מצוינתטיקסוטרופיה 

 UVל בעל עמידות מצוינת 
 בעל עמידות טובה בפני מים, ממיסים אליפטיים, שמנים מינרליים, שומנים, 

 ניתן לצביעה בכל סוגי הצבע 
 גוון לבן, 

 
 פנימי וחיצונימתאים לשימוש  שימושים:

 ק"ג לס"מ רבוע של דבק 25עד  להדבקת חומרים כבדים
בלוקים, פלדה, בטון, מתכות, אלומיניום, עופרת, אבץ, חומרים פלסטיים, עץ, שיש, קרמיקה,  מתאים להרכבה ולהדבקה של חומרים כגון 

 פורצלן, זכוכית, מראות וכלים סניטריים.
 מ"מ(. 25איטום זכוכית ביטחון. איטום פוגות במבנים )עד 

 יה, שירותים ומטבחים.לאיטום בחדרי אמבט
 למילוי סדקים וחריצים.

 לאיטום של אבנים טבעיות
 לאיטום דליפות )כולל משטחים רטובים(

 
 נתונים טכניים:

 דק' 5-10 זמן פתוח

 ±550 שור קשיות

 300<  שבירה )%(

 1,900<  חוזק מתיחה

 מ"ל 290  נפח

 מעלות 30-5 ישוםיטמפרטורת 

 + מעלות צלזיוס90מעלות עד  -40 עמידות לטמפרטורה

 

יש לוודא כי התשתית יבשה ונקיה ללא שומן, אבק, חלקים רופפים או כל גורם אחר אשר עלול לפגום בהדבקה, וללא  הכנת השטח:
 .צדדיו משני החיבור במקום היטב לנקותם יש וחריצים סדקים וקיימים במידהשאריות של חומר אטימה קודם. 

 

לחתוך את קצה פיית התרמיל עד תחילת ההברגה. יש להבריג את הפייה המצורפת ולחתוך את קצה הפיה בצורה יש  :שימושאופן ה
 בעזרת אקדח,  אלכסונית.

. יש למקם את החומרים המיועדים להדבקה וללחוץ ליישם את החומר בפסים אנכיים על פני השטח. להצמיד אל התשתית ולהדק היטביש 
דקות  10. ניתן להחלקה עד לחהיש להוריד עודפי דבק בעוד החומר רטוב באמצעות מטלית  מ"מ לפחות. 3-2היטב כך שעובי הדבק יהיה 

 לאחר היישום. לאחר יבוש סופי ניתן לצביעה בכל סוגי הצבעים.
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  דגשים:

 לשימוש עם חומרים המבוססים על זכוכית אקרילית ופוליקרבונט.להדבקת ומלץ ו מנהמוצר אינ
 לפוליאותילן, פוליטטראפלואורואתילן )טפלון(, סיליקון ושכבות המכילות ביטומן.איננו נדבק 

 
 .מעלות 5-30בין ב ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטי אחסון וחיי מדף:

 .בתנאים המומלציםמאוחסן באריזתו המקורית ו סגורחודשים מתאריך הייצור, כשהוא  12החומר מתאים לשימוש עד 
 

 . עורעם הלהימנע ממגע ו יש להרחיק מהישג ידם של ילדים והוראות בטיחות:אזהרות 
על המשתמשים לעיין בעלון הבטיחות, מוקד המומחים למידע נוסף ולעצות בנושאים של שימוש בטוח, אחסון ופינוי של חומרים כימיים, 

6477* 
 

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.  30מעלות או מעל  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני

, ואינה באה במקום אחריות האריזההמצוינות על גבי  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

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 
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