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 983271200075 קוד מוצר:
  

 

 .קשיתבקצף עמיד בעירה לשימוש  תכונות:
 מתקשה באוויר הלח.

 בידוד תרמי ואקוסטי גבוה
 וטפלון( PP ,PEהדבקה מעולה לרוב התשתיות )מלבד 

 Fire class B1 (DIN4102-Part 1) עומד בדרישות התקן הגרמני 
 תכונות מעולות למילוי וקיבוע מסגרות ומשקופים.

 בעל מבנה יציב לאורך זמן.
 לאחר התקשות העיולצב חיתוךניתן ל

 איננו מסמיך כאשר היישום מופסק לפרק זמן קצר.

 
 להדבקה, מילוי ובידוד. שימושים:

 בקירות, תקרה ורצפה כמעכב בעירה ועשן.למילוי מרווחים 
 התקנה וקיבוע משקופי חלונות ודלתותלבידוד, 

 איטום כל הפתחים בגגות
 הדבקת חומרי בידוד למבנה הגג

 בידוד תרמי ואקוסטי
 להדבקת ציפוי מונע רעש על מנועים 

 שיפור הבידוד התרמי במערכות קירור

 
 נתונים טכניים:

 פוליאוריתן הרכב כימי

 לחות באוויר מנגנון התקשות

 כתום בהיר צבע

 ק"ג/מ"ק 25-30 צפיפות

 דקות 10>  היווצרות קרום

 דקות 20>  זמן חיתוך

  B1 עמידות בעירה

 מעלות צלזיוס לפחות 5 טמפרטורת יישום

 + מעלות צלזיוס )קשה(100עד  -40 עמידות טמפרטורה

 מ"ל( 750ליטרים ) 40-45 התרחבות נפח

 בקופסה x 12גר'  860 אריזה

 

 
 יש לוודא כי משטח היישום מוצק, נקי, יבש וללא אבק, שמן ושומן. הכנת השטח:

 המשטחים חייבים להיות לחים לפני יישומו של קצף פוליאוריתן.
 

 פעמים לפני השימוש. 30-יש לנער היטב את השפופרת כ :שימושאופן ה
 

 מעלות צלזיוס. 20-25המתאימה ביותר לשימוש בקצף פוליאוריתן היא  טמפרטורת המיכל דגשים:
 דקות. 20-כבטמפרטורת החדר במשך  ששהוניתן להשתמש במיכלים קרים יותר לאחר 

 
 מעלות צלזיוס. 5-30יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של  אחסון וחיי מדף:

 מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. חודשים 12המוצר מתאים לשימוש עד 
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 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אזהרות והוראות בטיחות:
 יש להימנע ממגע עם העור והעיניים.

 יש להשתמש בחללים מאווררים היטב.
 אין לשאוף את האדים.

 אין לעשן בעת השימוש במוצר.
 *6474ניתן לקבל במוקד המומחים  את עלון הבטיחות של המוצר

 
 אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידנו במפורש. הערות כלליות:

 יש לעיין בעלון הטכני של המוצר לפני השימוש בו.
 לפני השימוש במוצר יש לפנות לנציגי החברה כדי לקבל הנחיות ומפרט טכני.

 מעלות. 35-מעלות או גבוהה מ 5-אין להשתמש במוצר בטמפרטורה נמוכה מ
פי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזה, ואיננה מהווה -איננה כוללת יישום שאינו עלהמפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד,  אחריות

 תחליף לאחריות המבצע.
 כל המידע שלעיל הנו המלצה בלבד על סמך ניסיוננו והידע שברשותנו.

המוצר לצרכיו, לוודא ביצוע נאות של כל העבודה בהתאם לתקנים המקובלים ולקבל הדרכה מנציג על המבצע לבדוק את התאמתו של 
 מחלקת ההדרכה באתר העבודה.

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת.
 על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

 טב בעת הובלתו.יש לעגן את המוצר הי
 

 יש לעיין בעלון הטכני הזמין באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע היישום.  שימו לב!
 www.tambour.co.il העלון משתנה מעת לעת בהתאם לתקנים ולהמלצות היצרן: 

http://www.tambour.co.il/

