מסטיק 244

מסטיק ביטומני אלסטי

מספר קטלוגי244 :

עדכון08/11 :

תאור המוצר

מסטיק  244הינו חומר איטום ביטומני אלסטומרי מושבח ב.SBS -
מסטיק  244הוא חומר בעל צמיגות גבוהה וכושר אטימה מעולה המצטיין בגמישות
ובאלסטיות בתחום רחב של טמפרטורות (  – 10º Cעד  .)110º Cהשימוש בחומר הינו פשוט
ונוח ואינו דורש חימום.
מסטיק  244מתאים לדרישות ת"י  1536עבור חומר איטום שכינויו .12.5 E

מטרת השימוש

מסטיק  244משמש לסתימת סדקים ,לאיטום תפרים ,לאיטום רולקות (מפגשים בין רצפה
וקירות) ועוד .כמו-כן ,משמש מסטיק  244להשלמת עבודות ביריעות ביטומניות במקומות
קשים לעיבוד ,בחלקי מבנה תת-קרקעיים וגם בגגות.

מפרט טכני

מראה
משקל סגולי
צמיגות
תכולת מוצקים (באחוזים)
נזילות ב100º C -
גמישות ב– 10º C -
עמידות במים עומדים

חומר משחתי שחור ומבריק.
 1.06גר'/סמ"ק.
חומר משחתי.
 66מינ'.
החומר אינו מחליק ואינו נוזל.
החומר אינו נסדק.
מסטיק  244עמיד במים עומדים ,תוך שמירת
התחברות לתשתית ללא בועות.

התארכות
כושר שיוב לאחר מתיחה:
עמידות אקלימית חיצונית

500%.
.85%
טובה מאוד .לאחר הכספה עם "ביטומסילבר".
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עדכון 08/11
א:
.1
.2
.3
.4

איטום סדקים:
הרחב את הסדק ל 1.5 -ס"מ (ברוחב) ו 1.0 -ס"מ (בעומק).
נקה היטב את דפנות הסדק.
יישם "פריימר "106במברשת על שתי דפנות הסדק והמתן  1-2שעות לייבוש.
מלא את הסדק במסטיק  244בעזרת מרית (שפכטל).

ב:
.1
.2
.3

תיקון איטום משטחים אנכיים ומשופעים:
נקה היטב את המשטח.
יישם "פריימר  "106בהברשה ,בכמות של  300גר'/מ"ר והמתן  1-2שעות לייבוש.
לאחר ייבוש הפריימר יישם מסטיק  244בעובי מינימלי של  3מ"מ בעזרת מרית
(שפכטל).
שבוע לאחר גמר יישום המסטיק  244יש להכסיף אותו עם "ביטומסילבר" ,במקרה של
גג חשוף.

ג:
.1
.2
.3

איטום מעל קצה היריעה במעקה:
נקה היטב את המשטח.
יישם "פריימר  "106בהברשה ,בכמות של  300גר'/מ"ר והמתן  1-2שעות לייבוש.
יישם מסטיק  244על קצה היריעה ועל המעקה ברצועה שרוחבה כ 5 -ס"מ .במידה
וקיים פרופיל אלומיניום בקצה היריעה יש למלא את המרווח בינו לבין הקיר במסטיק
 244תוך יצירת שיפוע לניקוז המים.
שבוע לאחר גמר יישום המסטיק  244יש להכסיף אותו עם "ביטומסילבר" ,במקרה של
גג חשוף.

ד:
.1
.2

השלמת איטום בחפיות בין יריעות ביטומניות סמוכות (במרזבים וכו'):
נקה היטב את המשטח והרחק לכלוך או אבק.
חמם את היריעה לקבלת משטח ביטומני ללא ציפויים מחומרים אחרים (כמו
פוליאתילן ,אגרגטים ,טלק).
יישם מסטיק  244על אזור החפיות בעובי מינימלי של  5מ"מ בעזרת מרית (שפכטל) .יש
למרוח על שטח ברדיוס של  8ס"מ לפחות מכל צד של קו התפר בין שתי יריעות סמוכות.
שבוע לאחר גמר יישום המסטיק  244יש להכסיף אותו עם "ביטומסילבר" במקרה של
גג חשוף.

.4

.4

.3
.4

תצרוכת

בהתאם ליישום

זמן התייבשות

ייבוש למגע –  24שעות .ייבוש סופי – שבוע.

אריזה

 18ליטר 4.5 ,ליטר.

הערות

ניקוי כלים ע"י טרפנטין מינרלי
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 .1החומר דליק ,יש להזהר בשימוש ליד אש גלויה.
 .2יש להמנע משימוש באש גלויה ליד משטח שנמרח בחומר זה לפחות  10ימים
מגמר היישום של החומר.
 .3יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורים ולדאוג לאוורור מתאים.
 .4יש להמנע משאיפת אדי החומר.
 .5יש להמנע ממגע בעור ובעיניים.
יש להשתמש בציוד מגן שיספק הגנה מתאימה למשתמש (הגנה למערכת הנשימה ,לעיניים
ולעור).

*ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך שנים.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת .באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.
הנחיות אלה הינן בגדר המלצות בלבד ואינן מהוות אחריות למוצר .על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר ,היישום
והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.
במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
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