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  :קוד מוצר

  'חלק א: 755-135
 'חלק ב: 155-131

 

 : תיאור המוצר
עבור  MMAלמערכת  כשכבת יסודהמשמש , ללא ממיסים,  דו רכיבית מהירת ייבוש  מתיל מתילאקרילט  מערכת

 . רצפות ומשטחי בטון אופקיים

 

  :מיוחדות תכונות
 (שעות ניתן לעלות על המשטח 5-2תוך ) ייבוש מהיר  -

 (5-300C)ייבוש והתקשות בטמפרטורה נמוכה  -

 .אדהזיה והתחברות טובה לתשתית  -

 . בעל חדירות לרצפות בטון  -

 

  :שימושים
 .אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים. ציפוי רצפותשימוש כיסוד למיועד ל

 

   :נתונים טכניים

 שקוף  :גוון

 מבריק  :066 -ברק ב

 566%: ים בנפחאחוז מוצק

 .ליטר  /ר "מ 2  -כ   (:ר לליטר"מ* )כושר כיסוי מחושב לשכבה

 : לאחר הערבוב וזמן ייבוש אורך חיי הצבע

 

 (דקות )זמן התקשות  (דקות) אורך חיים  (משקלי)% מקשה  (C )'  טמפ** 

 21 -כ 51 -כ 3 1

 26 -כ 51 -כ 2.5 56

 51 -כ 56 -כ  1.5 26

 51 -כ 56 -כ 5 30

 

 .התשתית והסביבה ' טמפ,אורך החיים הינו פונקציה של כמות המקשה ** 

 4-566מדלל  :מדלל לניקוי

  חודשים 52 :חיי מדף
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 :הכנת השטח ומערכת הצבע .5
 566יש להוריד משכבת הבטון העליונה בין  –. מקרצפת / טח הבטון באמצעות שוט בלאסט קרצוף פני ש

 .מיקרון  5666ל   –
' חב) GES' של חב 2336באמצעות מסיר שומנים אקוקלין  .יש להסיר שמנים ומזהמים שונים מהתשתית  .2

 (.טמבור אקולוגיה לשעבר
  PHש להמשיך ולשטוף במי ברז עד לקבלת במידה והסרת השומנים תעשה באמצעות תמיסה אלקאלית י .3

 .ניטרלי
 .בגמר כל פעולה יש לשאוב אבק בצורה יסודית  .4
 .יש להסיר את הצבע הישן עד להגעה לתשתית בטון יציבה  .1
כמו כן במקומות בהם יש מפגש בין פרופיל מתכת ובטון יש , ( עוגן מכני ) ספי יציקה יש לחרוץ עם דיסק  .0

ת על מנת למנוע סידוק בחיבור וכן להעניק עמידות משופרת בפני נגיפה מ משפת המתכ"ס 5לחרוץ כ 
 (חירוץ–ראה פרט .)מ"מ 1עומק החריץ . מהצד

אי שקט "מ בודדים ו"בקוטר של ס)יש ללטש באמצעות מלטשת יהלום שטחים גליים  –גליות פני הרצפה  .5
גליות . הרצפה תהיה מפולסתיש להדגיש כי אין הדבר אומר כי . על מנת למזער את ראותם " ( נקודתי

 .י המערכת"מ ומעלה עדיין ייראו אך יעוממו ע"בשטחים של עשרות ס
מ  ולמלא בחומר גמיש "ס 5יש לפתוח את התפרים באמצעות דיסק ברוחב של כ   -התפשטות , תפרי דמה  .8

Tמסוג אפרגום  X30. 
לפתוח עם דיסק ולמלא בחומר גמיש מסוג  –התפרים מעל הציפוי  יש להעתיק את –תפרים מבניים  .9

Tאפרגום  X30 תוצרת טמבור. 
במידה ופני השטח מבריקים והחרירים רוויים .תיקוני פגיעות בתשתית ייעשו באמצעות גראוט אפוקסי .56

 יש ללטש  SLבשרף אזי לפני השמה של יסוד אפיקטלק 
 .מיקרון לפחות 266לעמימות ולעומק      

בכל מקרה של רטיבות חיצונית על (.  3%תכולת המים המותרת בבטון הינה ), רצפה יבשה , יקיון כללי נ .55
 .שעות נוספות 48פני הבטון יש להמתין לייבוש מלא ו 

 

תוך כדי ערבוב עד לקבלת תערובת ' לחלק א' הוסף בהדרגה חלק ב. פתח את האריזות בזהירות:  שיטת היישום
 .הומוגנית

 .עות מגב גומי ורולר פרווה שיער קצר מריחה באמצ

 

 : הערות בקשר לצביעה
 .יש לדאוג לערבוב הצבע באריזה טרם הכנסת המקשה 

של הרצפה או )ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה . 86% -ובלחות יחסית מעל ל C 16 -נמוכה מ' אין לצבוע בטמפ
מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של . ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותר צמיגות הצבע עולה משמעותית( הצבע

. האזור והמוצר
 

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

-64: טלפון-תן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבוראותו ני -ות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיח
 . המוצר וכן על גבי תווי 9855483

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 . הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים

השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על . או לשנותם ללא הודעה מוקדמת/ו
 . הוראות השימוש
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ר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע על המשתמש לוודא לפני יישום המוצ
 . ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר

 .*0455: 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 51% -שהוא כבדרך כלל מניחים . רבאת   

 

 117711.70.עודכן 


