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 שחור HE-55  אפראלסטיק
 

 

  קוד מוצר:
 חלק א' :577-097
 ': חלק ב577-098

 

 תיאור המוצר: 
(, מבוסס על עטרן פחם, אפוקסי ופוליאוריתן. נטול סולבנטים H.Bעובי )-ב'(, רב+רכיבי גמיש )א'-צבע דו

(Solventless .) 

 

  :מיוחדות תכונות
 . 150% -מישות גבוהה וכושר התארכות של כבעל ג  -
 מסוגל לגשר על סדקים רגילים המופיעים עקב מאמצים.   -
 עמידות מעולה בפני מים, מי ברז, תמיסות, כימיקלים ומי שופכין.    -

 

  שימושים:
 סידוק נימי.  מתאים במיוחד לציפוי מבני בטון ומשטחים אחרים העלולים להיסדק  -
 ניתן לצפות בו אובייקטים תעשייתיים, מתקני מים וביוב מבטון ומתכת הן מעל לקרקע והן מתחתיה.                -

 

   נתונים טכניים:

 שחור-חום גוון:

 שימ  :060 -ברק ב

 95%ים בנפח: אחוז מוצק

 מיקרומטר 250 עובי פילם יבש לשכבה:

 3.8 סוי מחושב לשכבה* )מ"ר לליטר(:כושר כי

 4-100מדלל  מדלל מומלץ:

 בעוד הצבע דביק שעות מינימום. 16זמן המתנה בין שכבות:  |שעות  24זמן ייבוש למגע**:  זמני ייבוש:
, דביקות זאת נעלמת בהדרגה שעות 48יום . תיתכן דביקות קלה הנעלמת במהלך הייבוש המלא עד  30מקסימום: 
 שעות 36| זמן ייבוש סופי:  ה מגבלה להמשך צביעהואינה מהוו

  1:2א:ב =במשקל: יחס ערבוב 

 דקות 15זמן המתנה לפני צביעה: 

 שעתיים אורך חיי הצבע לאחר ערבוב:

 חודשים 12 חיי מדף:

 

 הכנת השטח ומערכת הצבע: 
מיקרומטר,  40-60 בעובי של EA-9סוד אפוקסי קופון ישכבת צבע  Sa-2.5התזת אגרגטים לדרגה  צביעת ברזל:

 מקרון. 250-1000מיקרון. יישום אפראלסטיק בעובי  100או אפיטמרין סולקוט בעובי 

מכניים או  השחז בליטות ופתח כיסי אוויר. נקה את השטח מחלב בטון ומחלקים רופפים באמצעים משטחי בטון:
 האבק בזרם מים וייבש.התזת חול קלה )האחרונה עדיפה(. שטוף את 

 250-1000בעובי של  HE-55, צבע באפראלסטיק עודו דביק SL. כשהאפיקטלק SLיש ליישם יסוד אפיקטלק 
 מיקרון.
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 שחור HE-55  אפראלסטיק
 

 : שיטת הצביעה
 

 אחוז דילול בנפח מדלל קוטר הנחיר לחץ אטמ' אופן הצביעה

 5% -עד 4-100   הברשה/גלילה

 10-15% -עד 4-100                 0.026-0.036" 5-6 התזת איירלס

 
 

 מדלל לניקוי: 
 .4-100 מדלל

 

 הערות בקשר לצביעה: 
 C -ות מבתנאי חורף כאשר הטמפ' נמוכ ערבוב במערבל מכני בלבד. -לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה

 בות העלולים לגרום לכליאת מדלליםיש להימנע משכבות ע הייבוש וההבשלה הסופית ממושכים יותר. 010
 בימים קרים(. תופעות שטח במהלך הייבוש )במיוחדול

 

 אמצעי זהירות: 
יש לקרוא את הוראות בישראל.  היישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביב

-04טלפון: -של טמבור אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות-הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות
 תווי המוצר.וכן על גבי  9877483

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

 

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

 ל המוצר תוך הקפדה עלישום נכון שו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית בי
 הוראות השימוש. 

 שימוש בו וכי המשטח האמור להיצבעעל המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת ה
 ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.  

 *6477: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 ותנאי מזג האוויר ח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמשרמים : פני השט* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גו
 מכושר הכיסוי המחושב.  75% -באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ   

 לחות יחסית. %65 -ו C 025 -** ב
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