
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 APP סוג היריעה

 טמסיל שם היריעה / דרג

APP R 

 5 4 עובי )מ״מ(

 חול / לבן ציפוי עליון

 180 180 פוליאסטר, גרם/מ״רשריון לבד 

 7.5 10 אורך גליל, מ׳

 1 1 רוחב גליל, מ׳

 700/650 600/500 ס״מ 5חוזק רוחב/אורך, ניוטון/

 35/35 35/35 התארכות אורך/רוחב, %

 CO 135 135עמידות בחום, 

 -CO 10- 10עמידות בקור, 

 עמיד עמיד אטמ׳ 2עמידות ללחץ מים 

 מזויין בארג פוליאסטר,  APPיריעה העשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג 
עם ציפוי עליון עשוי מאגרגט לבן )יריעות חשופות לשמש( או חול סיליקה )יריעות  

 שאינן חשופות לשמש(

 שימושים
 

 .איטום גגות שטוחים ומשופעים

 קרקעיים )גם תחת לחץ מים מתמיד(.-איטום חללים תת

 איטום קירות מסד וקירות תמך בבניינים, גשרים ומעבירי מים, חניונים ועוד.

  XXXXXXX98374 מוצר ודק                                                                                                  נתונים טכניים

 תכונות
 

 .UVעמידות גבוהה לחום ולקרינת 
 גמישות טובה בקור.

 תקנים
 

 הרכב החומר
 

 מסה ביטומנית מושבחת בפולימרים, מלאן, ארג פוליאסטר, אגרגט או חול.

 

 שטחהכנת ה
 

וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר 

 זר אשר יכול להפריע להדבקה.

 .1חלק  1752עבור גגות, הכנת פני השטח בהתאם לדרישות ת״י 

 לפני הלחמת היריעות יש ליישם פריימר ביטומני.

 

 

 1430/3נושא ת״י 

נושא ת״י 1430/3



 

 

 

 
 אופן השימוש

  

 הלחמת היריעה לתשתית ובחפיפות תבוצע בעזרת מבער גז המותאם לעבודה זו.

לשני  של שכבת היסודהן של היריעה והן יש לפרוס תחילה את היריעה במקום, לגלגל חזרה ולהתקדם ע״י חימום 

 .הכיוונים

 יש להקפיד בעת הלחמת החפיפות על הוצאת מעט ביטומן )״מיץ״( מעבר לקו החפיפה.  

 .2חלק  1752הלחמת היריעות על גבי גגות בטון שטוחים בהתאם לדרישות ת״י 

 .5ºc-ניתן ליישם את היריעות כאשר הטמפרטורה סביב גבוהה מ

 

 אחסון וחיי מדף
 

 .ºc35-5ºcיש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 

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

 

 דגשים
 

 .5ºcאחסן במקום מוצל, יבש ומאוורר, בטמפרטורה של מעל • 

   יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד, כולל בזמן העבודה. •

 אין להניח יריעות חשופות לשמש ישירה לפני היישום. •

 אין להניח את לאחסן משטח על משטח. •

 עלולות להזיק ולפגוע ביריעות.על הגג שלוליות מים  •

 יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. •

 

 הערות כלליות  
 

 לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.אין 

. אין להשתמש במוצר  וגיליון בטיחות טכני , מפרט* לקבלת הנחיות6477במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון 

החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי  אחריות טמבור מוגבלת לטיב. ºc35או מעל  ºc5-בטמפרטורה מתחת ל

ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על 

המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת 

. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את  -+/ 2%כולת האריזה של עד האריזה תיתכן סטייה בת

הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על 

 המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

 

 לב!   שימו

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:  

www.tambour.co.il 

 

 19.5.2021עדכון תאריך: 

 בניין אינטרגאמא נתניה. 6מאיר אריאל , 520038613 .:טמבור בע"מ, ח.פ

 

 


