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 פטריות עובש ומונע איטום תפרי בנייה וזיגוג, 

 לשימוש פנימי וחיצוני
 

 

 
 983454200028 קוד מוצר:

  
 

  תכונות:
 נטרלי מכיל סיליקון אלקוקסי ודבק

 מודולוס נמוך, גמישות גבוהה
 משטחים של מגוון הדבקה מעולה

 קל ליישום ולשימוש
 לשימוש פנימי וחיצוני

   UVבקרינת עמיד 
 מכיל חומר מונע פטריות

 שקוףגוון 
 

 
 

 מתאים להדבקה ומילוי תפרים בזיגוג ובנין, כולל תפרי התפשטות. שימושים:
 תפרים מקיפים למסגרות ופתחים, תפרי קירות מסךמתאים להדבקה ומילוי של 

 מפני פגעי מזג האוויר בכל סוגי החלונות )פי.וי.סי, עץ, אלומיניום(משמש לזיגוג ולאיטום 
חומרי בנייה, לבנים, אלומיניום, מתכות, פי.וי.סי, פוליאקרילט, נדבק לכל סוגי המשטחים הישרים ומשטחים עם נקבוביות כגון: 

 פוליקרבונט, עץ ספוג, מלוטש או צבוע, משטחי זכוכית, משטחים מזוגגים.
 

 

 כניים:נתונים ט

 גר'/סמ"ק 0.03 ± 1.01 משקל סגולי

 דקות 45-50 יבש למגע

 מ"מ ביום 1.8 קצב התייבשות

 0.23 100%-מודל ב

 500% שבירה

 Aשור  10 קשיות לפי שור

 צלזיוס מעלות 5-40 שוםיטמפרטורת י

 

 

 

 

 , שמן ושומנים.אבקוללא  נקי משטח היישום יציב, יבש,יש לוודא כי  הכנת השטח:
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מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש  :שימושאופן ה

במים עם סבון )באמצעות כלי רטוב  להחליקו, אחיד באופן החומר את להחדיר יש. °45התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 
 .ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבשה (כלים

 
חודשים מתאריך הייצור כשהוא סגור באריזתו המקורית במקום מוצל ומאוורר  12החומר מתאים לשימוש עד  אחסון וחיי מדף:

 מעלות. 5-30היטב בין 
 
 

 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.  אזהרות והוראות בטיחות:
 עור. עם היש להימנע ממגע 

 המוצר איננו מיועד לשימוש באקווריומים.
במוקד למידע נוסף ולעצות בנושאים של שימוש בטוח, אחסון ופינוי של חומרים כימיים, על המשתמשים לעיין בעלון הבטיחות 

 *6477המומחים 
 

טרם אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. הערות כלליות: 
מעלות או  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכניביצוע 

, אריזההמצוינות על גבי ה יצרןאחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המעלות.  40מעל 
. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על ואינה באה במקום אחריות המבצע

המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה 
ת הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות א

 .יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה להתעדכן בשינויים מעת לעת.
 

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

 


