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 983196200500 קוד מוצר: 
 

 חומר על בסיס צמנט, חול ומוספים פולימריים. תכונות:

 קל להכנה וליישום.

 בעל מרקם עדין.

 

 מ"מ. 30עד המוצר מיועד לתיקון קירות בטון, רצפות, קורות ועמודים, מדרגות, סדקים וחורים בטיח, חורים בבטון  שימושים:

 לשימוש פנימי וחיצוני.

 

 נתונים טכניים:

 ג'/סמ"ק 1.8 צפיפות

 שעה 1-כ זמן עבודה

 ק"ג 1.8-ליטר יש לצרוך כ 1בכל תיקון בעל נפח של  צריכה

 ק"ג 5 אריזה

 

 יש לנקות את השטח מכל אבק, חומר זר, שומן וחומר רופף. השטח:הכנת 

 בנפח(, ולערבב היטב עד לקבלת משחה סמיכה. 30%-במשקל )כ 20%-יש להוסיף מים לאבקה כ :שימושאופן ה

 דקות ולערבב שנית. 10-יש להמתין כ

 יש ליישם את החומר בעזרת מרית )מלאג'( חלקה.

 שעות בין שכבה לשכבה. 8-6מ"מ, יש למלא בשתי שכבות. יש להמתין  30-מאם עומק החורים למילוי גדול 

 

 פורצלן בונד של שרפון. – 1חול,  – 1מלט,  – 1על בטון מוחלק יש ליישם פריימר בהרכב )יחס נפחי(:  מרביתלקבלת הידבקות  דגשים:

 מעלות צלזיוס. 5-אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ
 

 .מעלות 30-5 שליש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה  אחסון וחיי מדף:

 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. 6החומר מתאים לשימוש עד 

 

 לא למאכל. אזהרות והוראות בטיחות:

 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים ולהימנע ממגע עם העור והעיניים.

 דקות לפחות ולפנות לייעוץ רפואי. 15-במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד במים במשך כ

 החומר מגרה את העור ועלול לגרום לרגישות יתר בעור.

 יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או מגן פנים מתאימים.

 יש לפנות חומר זה ואת אריזתו כפסולת מסוכנת.

 (. MSDSראות בגיליון הבטיחות )מידע מדויק על המוצר ניתן ל

 

 *6474מוקד המומחים בעלון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל את 

 

 לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. ין א הערות כלליות:

 שימוש בו. לפני היש לעיין בדף הטכני של המוצר 

  .הנחיות ומפרט טכניטרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת 

 מעלות.  35מעלות או מעל  5-מוצר בטמפרטורה מתחת ללהשתמש באין 

על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות לא ואינה כוללת יישום ש אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד

 המבצע. 

 לתיקוני בטון וטיחמוכנה לשימוש  תערובת
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 סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על 

על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר 

 העבודה. 

חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע

 לעת. 

 יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

  

משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות הוא , שכן עבודהביצוע הלפני אתר האינטרנט של החברה ביש לעיין בדף הטכני  שימו לב!

  www.tambour.co.il היצרן:

http://www.tambour.co.il/

