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 תכונות:

 .מתקשה במגע עם האוויר

 .לפוליאתילן, סיליקון וטפלון(עץ, בטון, אריחים, מתכת ואלומיניום )פרט  :לרוב חומרי הבניה כגוןטובה הידבקות 

 .בידוד תרמי ואקוסטי

 .לאחר ההתקשות צביעהולשיוף לניתן לחיתוך, 

 . יכולת התרחבות טובה מאוד

 .צבע הקצף: צהוב בהיר

 

 שימושים:

 ., הדבקה ואטימהבידודמילוי, 

 .איטום של חלונות ומשקופי דלתות

 .פתחים בכל סוגי הגגות איטום

 .בידוד תרמי ואקוסטי

 

 נתונים טכניים:

 פוליאוריתן בסיס כימי:

 לחות אטמוספרית מנגנון התקשות:

 ק"ג/מ"ק 3 ± 23 צפיפות:

 דקות 10-כ היווצרות קרום:

 דקות 30-15 מוכן לחיתוך:

 מ"ל( 750ליטרים ) 45-40 נפח התרחבות:

 מעלות צלזיוס+ 35+ עד 5 טמפרטורת יישום:

 + מעלות צלזיוס80עד  -30 עמידות בטמפרטורה )קשיח(:

 גרם נטו 550 אריזה:

 

 ושומן. , שמןיות מוצק, נקי, יבש וללא אבקמשטח היישום חייב לה הכנת השטח:

 משטח לפני השימוש בקצף פוליאוריתן.מומלץ להרטיב את ה

 

יז את החומר כאשר המיכל הפוך. יש דקה. להבריג את הפיה למיכל ולהת במצב הפוך ולנער במשך יש לאחוז את המיכל :שימושאופן ה

  להתיז חצי מכמות שטח החלל. לאחר ההתזה לנקות במיידית את שאריות הקצף המיכל.

 

 מעלות צלזיוס. 25-20הטמפרטורה המומלצת לשימוש של אריזה של קצף פוליאוריתן היא  דגשים:

 לפני השימוש. שניות 30-השפופרת כיש לנער את 
 

 .מעלות 25-5 שליש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה  אחסון וחיי מדף:

 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. 12החומר מתאים לשימוש עד 

 

  אזהרות והוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. 
במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש ליישם במקומות מאווררים היטב. אין לשאוף 

מעלות צלזיוס. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה  50-פאה, שמש ישירה וטמפרטורה גבוהה מאת האדים. יש להימנע מהק
 *6477 מוקד המומחיםבעלון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל לטיפול בפסולת בניין. את 
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 שימוש בו. לפני הבמפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר  על ידי טמבורלערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו ין א הערות כלליות:

מעלות  5-מוצר בטמפרטורה מתחת ללהשתמש באין  .לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני *6477מוקד המומחים בטלפון , יש לפנות לבמידת הצורך

המצוינות על גבי האריזה ואינה באה  טמבורעל פי הוראות לא ואינה כוללת יישום ש מוגבלת לטיב החומר בלבדטמבור אחריות  מעלות. 35מעל או 

במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי 

ת לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא את הזכוטמבור שומרת לעצמה +.  /- 2%תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד  .התקנים המקובלים

. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן , לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהליםהודעה מוקדמת

 המוצר היטב בעת ההובלה.

  

  www.tambour.co.il משתנה מעת לעת הוא , שכן עבודהביצוע הלפני אתר האינטרנט של החברה ביש לעיין בדף הטכני  שימו לב!
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