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חומר איטום ביישום אחד ,עמיד בפני לחץ מים קבוע.

שימושים

EN 1504-2
Produit pour la protection superficielle - revêtement
protection contre les risques d’infiltration

איטום רצפות ,קירות ותקרות פנים וחוץ .איטום
קירות בטון או תשתיות בפרויקטים הידראוליים
ובמנהרות בעלות לחץ גבוהה של מים.

יישום

תכונות מיוחדות
חומר אטימה על בסיס מלט עמיד בפני
חדירת מים וחומרים אגרסיביים בעל פעולת
מינראליזציה אוסמוטית עם אטימה כפולה.
מתאים לאיטום מיכלי מים .מתאים למגע עם
מי שתייה .עמיד ויציב לאורך זמן.

אולם תצוגה  -שמעון בן שטח  ,2יפו

פני השטח חייבים להיות קשים ,מוצקים ,נקיים ומחוספסים .יש לבצע מפתח ברוחב ועומק של כ  2-3ס"מ
בסדקים ואזורי כניסת המים .יש להסיר את כל החלקים הרופפים ולנקות בקפידה.
 יש לערבב רק את הכמות בה ניתן להשתמש בתוך  30שניות )כתכולת כף טייחים אחת או שתיים( יש לערבב את החומר במים עד לקבלת מרקם משחתי אחיד ולעבד את התערובת במהירות בעזרתידיים מוגנות בכפפות גומי עד שהחומר מתחיל להתקשות.
 יש לדחוס את התערובת במהירות לתוך הסדק וללחוץ במשך מספר דקות ,לאחר מכן יש לשפשף עםכיוון השעון.
 משטחים מטפטפים דורשים טיפול באבקת  .weber.dry.blocיש לפזר את האבקה בזהירות ולשפשףישירות על המשטח.
 -יש לכסות בחומר מסוג  weber.tec.MC200בתוספת weber.tec.L50

טלפון03-6826562 :

פקס03-6816740 :

נתונים טכניים

נתונים טכניים
משקל סגולי למוצר המוקשה

 2ק"ג לליטר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

>  40ניוטון לממ"ר

הידבקות

≤  1ניוטון לממ"ר

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה
ניכרת בהתאם לתנאי הסביבה בה מיושם החומר.

חיי מדף

כושר כיסוי

 12חודשים באריזה
סגורה מוגנת מלחות.

 2.8ק"ג למ"ר למ"מ עובי

אחוז מים בתערובת

30%

אורך חיי התערובת

 20שניות

זמן התקשות

 30-40שניות

עובי לשכבה

 2-3מ"מ

עובי מרבי כולל

פחות מ 5 -מ"מ

הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ  22מעלות צלסיוס ולחות יחסית של  .50%תנאי אקלים
שונים עלולים לשנות משמעותית את הזמנים המצוינים בטבלה.

אריזה
שק של  5ק"ג

בטיחות
החומר אינו מכיל עופרת .בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב .במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים .אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו .אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת
כתיבת מפרטי עבודה ספציפית .כל הנתונים המובאים כאן ,מבוססים על בדיקות ,ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר ,אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית,
מפורשת או מרומזת .אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד ,על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

F: +972(0)3-6816740

T: +972(0)3-6826562
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