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  :קוד מוצר
 'לבן חלק א: 577-234
 'חלק ב: 755-537

 

 : תיאור המוצר
 solvyntכיל מדלל אינו מ, המבוסס על שרפים אפוקסי פוליאוריתן( ב+חלק א)ציפוי אלסטומרי דו רכיבי 

 

  :מיוחדות תכונות
אינו מתאים , מהולות סביבה אלקאלית ומגע אקראי עם חומצות, ת גבוהה למגע עם מיםגמיש במיוחד ובעל עמידו
 .למגע ממושך עם חומצות

 

  :שימושים
 .מילוי חיבורי בטון, מיועד לשימוש כחומר אטימה לסתימת סדקים אופקיים ואנכיים

 

   :C  570טכנייםנתונים 

 שבורלבן  :גוון

 חצי מבריק  :000 -ברק ב

 .000%: ים בנפחאחוז מוצק

 לפי הצורך :עובי פילם יבש לשכבה

 5.5-0.7 (:ר לליטר"מ* )כושר כיסוי מחושב לשכבה

 אין מדלל: מדלל מומלץ

עם  ויעלם אשר ילך תתקבל דביקות קלה למגע עם לחץ)דקות  30-כ**:  C  570 זמן ייבוש למגע :זמני ייבוש
 ימים 5: זמן ייבוש סופי בין יסוד לעליון שעתיים: זמן המתנה בין שכבות | (התקדמות הייבוש

 

 C  570 :לצבע דו רכיבי

 0:5= ב :א: יחס ערבוב במשקל

 דקות 50-30: זמן המתנה לפני צביעה

 שעות 4: אורך חיי הצבע לאחר הערבוב

 חודשים 0: חיי מדף
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 : הכנת השטח ומערכת הצבע
 יישום. אבק כדי להסיר את האבק רצוי להשתמש בשואב. רופפים פני שטח נקי וללא ,חייב להיות ייבש אזור הסדק

לפני יישום או מילוי אפראגום  שעות 5-והמתנה של כ (ראה דפים טכניים ) SLאו אפיקטלק יסוד אפיקטלק שקוף 
TX30. 

 .....עד לדביקות קלה ללחיצת אצבע, מ לפחות "ס 0מ לפחות ולעומק "מ 7את הסדק לרוחב יש לחרוץ 

 

 : תכונות פיסיקליות ועמידות כימית

 :cº50-תכונות מכניות לאחר התקשות של חודש ב.  א

 .SHORE A' יח 50קושי   -
 .570%התארכות    -
  .ר"סמ\ג"ק 07.0 000%-מודול ב  -
  

 :cº50למגע אקראי -עמידות בכימיקלים . ב

 .תקין-חודשים 3טבילה במים במשך   -
 .לחודש אחד תקין cº70' טבילה במים בטמ  -
 .חודשים תקין 3-ל NaOH 00%טבילה בתמיסת   -
 .חודשים תקין -3ל HCI 00%בתמיסתטבילה   - 

 .0.4%ספיגה במים לחודש אחד   -
 

 :אופן הצביעה
 .מוכן לצביעה–('מלג)כף שטוחה 

 

 :מדלל לניקוי
 .(של כל ציוד הצביעה ניקוי מיידי) 4-000

 

 :הערות בקשר לצביעה
מעל המילוי הגמיש עלולים בעקבות עומסים להתפתח  TRטמפלור : מיישמים ציפוי אפוקסי קשיח כגון כאשר

 .תנועה של פלטות הבטון תגרום לסדקים בטמפלור למרות רציפות האפראגום כמו כן.סדקים נימיים
 

 : אמצעי זהירות
לאחר היישום  .לכן יש להגן על העניים והעור בזמן היישום, עטרן פחםהוא חומר אמיני הגוון השחור מכיל ' חלק ב

גהות ואיכות , יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות .יש לרחוץ היטב את הידיים במים וסבון
 . הסביבה בישראל

לקת הבטיחות של תן לקבל במחאותו ני-אזהרות המופיעות בגיליון הבטיחותיש לקרוא את הוראות הבטיחות וה
 . המוצר וכן על גבי תווי 04-3855483: טלפון-טמבור

יש . אין לשאוף את האדים-בהתזה. ורור נאות של מקום העבודהיש לדאוג לאו. לא למאכל. הרחק מאש וניצוצות
 .ראה גיליון בטיחות, להשתמש באמצעי מיגון מתאימים

 
 : הערות כלליות

הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם . ים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השניםהנתונ
השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על . או לשנותם ללא הודעה מוקדמת/ו

 . הוראות השימוש
השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע  על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת

 . מתאימים ליישום המוצרותשתיתו הוכנו כראוי ו
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 .6477*: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר , אופן הצביעה, פני השטח: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים *
 . מכושר הכיסוי המחושב 57% -בדרך כלל מניחים שהוא כ. באתר  

 .לחות יחסית 07%ו  C 570-ב**

 

 04.00.5005עודכן 


