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 חומר מילוי אקרילי
 תיאור -1

 

 חומר איטום אקרילי, חד רכיבי, מחוזק בתחליב מיוחד. בעל הידבקות מעולה וגמישות טובה.  

 

 ערכים -2

 

 מתאים לשימוש על כל המשטחים נקבוביים: לבנים, בטון, עץ ועוד'.  •

 קל מאוד ליישום וניקוי  •

 עמיד למים לאחר אשפרה •

 ניתן לצביעה •

 ללא ריח •

 .VOC  EQc4.1 “Low-emitting  products” of SCAQMD rule 1168:דרישות מפרטי התוכן של תואם  •

 

 

 יישומים -3

 

 )עץ, בטון, לבנים ועוד'(. שונים בעלי תנועה נמוכה ובינונית, בין חומרי בנייה חיבורים איטום •

 בין חלונות, קירות, דלתות ועוד'.  חיבוריםאיטום  •

 מילוי סדקים בקירות ותקרות. •

 

 

 הוראות -4

 

 על החיבורים להיות נקיים וללא אבק, שומנים וחלודה. אין צורך בפריימר למשטחים לא נקבוביים. על משטחים

 יחידות מים(. 4-5יחידה חומר איטום  1לכל  :נקבוביים, כגון: בטון, אבן, מלט וטיח, ניתן ליישם פריימר )תערובת

 .2ל  1היחס המומלץ לעומק/רוחב החיבורים מ"מ.  25מ"מ /  5על העובי המינימלי/מקסימלי של החיבורים להיות 

 מיד לאחר היישום, יישר את חומר האיטום עם אצבע רטובה או כלי רטוב. .  40°C+ ל  C° 5+טמפרטורת יישום 

 ניתן להסיר עודפים באמצעות בד רטוב. שמור על החיבורים שיושמו יבשים לפחות שעתיים. ניתן להסיר חומר 

 איטום שעבר אשפרה באופן מכני.

 

 צריכה )משוערת(

 

 רוחב יישום מ"מ 5 מ"מ 10 מ"מ 15 מ"מ 20 מ"מ 25

 עומק יישום מ"מ 3 מ"מ 5 מ"מ 8 מ"מ 10 מ"מ 12

 מ"ל 310יעילות/  מטר  20 מטר  6 מטר  2.5 מטר  1.5 מטר  1
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 אריזה -5

 

 מוצר נפח אריזה

 לבן ק"ג 20 1

 לבן מ"ל 600 20

 

 אחסון וחיי מדף -6

 

 חודשים אם מאוחסן כהלכה.  12

 

 הגבלות -7

 

 למים.אין להשתמש לחיבורים החשופים בקביעות  •

 אין ליישם במקרה של סיכון לגשם או כפור.  •

 

 מאפיינים טכניים -8

 

Basis : Acrylic Dispersion    

Consistency : Smooth paste  

pH     : 7-8                                                

Specific gravity : 1,65 ± 0,03 gr/cm3 (ASTM D 792) 

Tack-Free time : 50 ± 20 min (23 °C and 50% R.H)    (ASTM C 679) 

Curing Rate (mm/day) : 2 mm/day (23 °C and 50% R.H)  

Shore A hardness : 30-50 Shore A                                           

Ultimate elongation                     : ≥300% (ASTM D 412) 

Temperature resistance : -10 °C to +80 °C  

Application Temperature            : +5 °C to  +40 °C  

 

 אזהרות -9

 

   .למאכל לא •

 .מילדים הרחק •

 .העבודה מקום של מתאים לאוורור דאג •

 .רפואית לעזרה ולפנות מים הרבה עם לשטוף  ,מגע של במקרה .ובעור בעיניים ממגע המנע •

 .מתאימים מגן אמצעי עם עבוד •

 

 

 

 

 

 


