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                                                                                                          חומר איטום סיליקוני רב שימושי
 
 

    983285 קוד מוצר:
 

  תכונות:
 .ונוח לעבודה קל

 .ייבוש מהיר
 ובתנאי אקלים קיצוניים. UVבקרינת ו עמיד באוזוןמגן מפני עובש, 

  תשתיות לא פורוזביות. בעל אדהזיה מצוינת למגוון רחב של
 לבן, שקוףגוון: 

 
 

 זכוכית.לומיניום, אריחי קרמיקה ואשטחים ישרים )ללא נקבוביות(, מתשתיות כגון: למגוון רחב של מתאים לשימוש על  שימושים:
 

 
 נתונים טכניים:

 גר'/סמ"ק 0.03 ± 0.96 משקל סגולי

 גר'/דקה 500 קצב הוצאת חומר

 דקות 10-5 יבש למגע 

 מ"מ ביום 2-כ קצב התייבשות

 מגה פסקל  0.4≤ 100%-מודול ב

 מגה פסקל 2,0 ≤ חוזק מתיחה

 570% התארכות מקסימלית

 Aשור  17 קשיות לפי שור

 מ"ל 310או  280  נפח

 צלזיוס מעלות 5-40 שוםיטמפרטורת י

 + מעלות צלזיוס150מעלות עד  -45 עמידות לטמפרטורה

 

 יש לוודא כי המשטח יציב, יבש ונקי מאבק, משמן ומשומן, השטח:הכנת 

  הברג את הפייה על תרמיל הסיליקון, וחתוך את קצה הפייה בזווית. חתוך את פתח תרמיל הסיליקון. :שימושאופן ה
 הקפד על שכבה מלאה ואחידה. הכנס את תרמיל הסיליקון לאקדח הדבק, והדבק את החיבורים.

 בעזרת מים וסבון מיד לאחר היישום. החלק את הסיליקון
 

 שכבת האיטום צריכה להיות מוגנת מכל רטיבות עד להיווצרות הקרום. דגשים:
 

 .יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב אחסון וחיי מדף:
 החומר מתאים לשימוש עד שנה מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים

 
 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. לא למאכל.  אזהרות והוראות בטיחות:

 יש להשתמש בכפפות. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. 
 מעלות צלזיוס. 50יש להימנע מהקפאת המוצר, מחשיפתו לשמש ישירה ומטמפרטורה מעל 

 יש להשתמש באזורים מאווררים היטב.
 אין לשאוף את האדים.

 השימוש במוצר.אין לעשן בעת 
למידע נוסף ולעצות בנושאים של שימוש בטוח, אחסון ופינוי של חומרים כימיים, על המשתמשים לעיין בעלון הבטיחות המעודכן ביותר, 

 המכיל מידע פיזי, אקולוגי, רעלנים ומידע רלבנטי אחר הקשור לבטיחות.
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ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על  הערות כלליות:

או  5°c-אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורות שמתחת ל .ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני
. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי התווית. על 40°cמעל 

המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה 
ססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או באתר העבודה. הנתונים המובאים מבו

 לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

 

 
 


