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 יסוד לפוליאוריאה - PUאפיקטלק 
 

  קוד מוצר:
 : חלק א'527-702
 : חלק ב'527-701

 

 תיאור המוצר: 
 המבוסס על שרפי אפוקסי פוליאמין. ב'( שקוף, נטול מדללים+יסוד אפוקסי דו רכיבי )א'

 

  :מיוחדות תכונות
 .בעל התקשות מהירה

 

  שימושים:
 . 447פוליפלקס  ,SPIשל חברת  PTUו  HTאוריאה: יפולי או כשכבת ביניים לפני שכבת ציפוימשמש כיסוד קושר   -
 מתאים למערכת אפוקסית על בטון וטיח.  -

 

   נתונים טכניים:

 שקוף, תיתכן צהבהבות קלה גוון:

 ברק גבוה  :000 -ברק ב

 700%ים בנפח: מוצקאחוז 

 עובי פילם לשכבה: 
 לכושר הספיגה של התשתית(בהתאם מיקרון ) 700-000למשטחים אופקיים: 

 מיקרון )בהתאם לכושר הספיגה של התשתית( 700-700למשטחים אנכיים: 

 0.0-70 כושר כיסוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:

 אין לדלל מוצר זה.מדלל מומלץ: 

 40:00 א:ב =יחס ערבוב בנפח: 

של  יש לוודא שהפילם  (C 000שעות ) 0-70| זמן המתנה בין שכבות:  שעות 0זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
את חותמה  ואינה משאירה שהאצבע אינה מזדהמת מהחומר דביק. הדביקות הנדרשת תהיה קלה כך היסוד עדיין

 במקום הנגיעה. 
. לאחר ייבוש מלא של PUיישם שכבה נוספת של אפיקטלק במידה ונדרש להמתין זמן נוסף בין השכבות יש ל

| זמן ייבוש היסוד  היסוד ואובדן הדביקות יש לשוב ולחספס היטב את פני השטח וליישם שכבה דקה נוספת של 
 דקות 5 :זמן המתנה לפני צביעה שעות. 74סופי: 

 (C 000דקות ) 75 אורך חיי הצבע לאחר ערבוב:

 חודשים 74 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
יום מגמר יציקת הבטון. השטח המיועד לציפוי צריך להיות במצב טוב, נקי,  71יש להמתין לאשפרת הבטון למשך 

וחלקים רופפים. יש לבצע חספוס )בהתאם למצב התשתית ולעובי  (Laitance)יבש וחופשי משומנים, חלב בטון 
ניקוי אברזיבי או כרסום. תכולת המים המרבית  (,shot blast)על ידי התזת כדוריות פלדה המערכת הסופית( 

 . 4%המותרת בבטון העומד לציפוי הינה 
מגפ"ס. לפני יישום היסוד יש להסיר כל לכלוך ואבק,  7.5החוזק המינימאלי של הבטון בבדיקת שליפה צריך להיות 

 רצוי באמצעות שואב אבק.
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 יסוד לפוליאוריאה - PUאפיקטלק 
 

   :שיטת הצביעה
 .גלילה

 

 מדלל לניקוי: 
 .4-700מדלל 

 

 הערות בקשר לצביעה: 
 S.Lבאפיקטלק  , מומלץ להשתמשPUלתוצאה מיטבית לפני השמה של אפיקטלק  לבחוש היטב לפני השימוש.

  לפוליאוריאה כשכבת ביניים לפני יישום פוליאוריאה בהתזה חמה.כשכבת יסוד וביסוד אפוקסי 
יש להקפיד לצבוע מעל יסוד אפוקסי לפוליאוריאה  .C  050-או גבוהה מ C 750 -אין ליישם בטמפ' משטח נמוכה מ

 !בעודו רך ודביק

 

 אמצעי זהירות: 
ות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנ

 04-3122410: ריתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבואותו נ-אזהרות המופיעות בגיליון הבטיחותהבטיחות וה
 המוצר.  וכן על גבי תווי

ף את האדים. יש אין לשאו-בהתזההרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. 
להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות. 

 

 הערות כלליות: 
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם 

מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות 
 הוראות השימוש. 

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע 
 ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. 

 .*0422: מוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האווירכושר הכיסוי  *
  מכושר הכיסוי המחושב. 25% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ   

 לחות יחסית. 05% -ו C 750 -ב **

 


