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חומר אטימה צמנטי מהיר התקשות .
החומר בגוון אפור בטון.




יתרונות

מפרט טכני

הוראות יישום

עדכון04/2019 :





סתימה ואיטום של כיסי חצץ ,חורים ורולקות במתקני ביוב ,מים ,בריכות ועוד.
איטום וסתימות מהירות התקשות של צנרת ,מרזבים ואלמנטים ממתכת החודרים
לבטון.
ביצוע תיקונים ,רולקות ,סתימות ומילוי כיסי חצץ בתערובת מהירת התקשות לפני ביצוע
מערכות איטום.
ניתן להשתמש בחומר כפי שהוא לסתימות מהירות התקשות ,לביטון ,עיגון וכד'.
ניתן לערבב את המוצר עם חומרי מליטה צמנטים לקבלת תערובות מהירות התקשות.

חיי מדף:
טמפרטורת יישום:

 12חודשים באריזתו המקורית של המוצר
10ºC-35⁰C
תוספת החול איננה משפיעה על מהירות ההתקשות ויש לעבוד בהתאם
עודף מים או עבודה בטמפרטורה נמוכה מ 10ºC -עלולים להשפיע על מהירות
ההתקשות של החומר.

הכנת החומר:
יש לשפוך את המרכיב האבקתי לתוך המים באופן רציף ,תוך כדי בחישה בבוחש מכאני ,עד
לקבלת עיסה חלקה ואחידה ללא גושים.
כמות המים ביחס לכמות ביטום צמנט מהיר  300היא ביחס של כ . 2:1 :כמות זו ניתנת לשינוי
קל ,תלוי בסמיכות הרצויה של הטיט שיתקבל.
יישום החומר:
יש להרטיב היטב את המקום לפני יישום החומר .יישום החומר מבוצע בכף טייחים או בכף
שפכטל (מרית) ,לפי העניין.
לביצוע רולקות ,סתימות וכו' ניתן לערבב את החומר בחול ביחס של  1:1ולבצע במהירות
תיקונים מהירי התקשות .יש לדאוג להרטבה יסודית של השטח לפני היישום והרטבה של
החומר בזמן תהליך ההתקשות.
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הוראות בטיחות

עדכון04/2019 :

בעת העבודה:
חובה ללבוש כפפות להגנה על עור הידיים (החומר הקורוזיבי במגע עם מים) ,משקפי מגן
להגנה על העיניים ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה .המוצר אבקתי ואינו מזיק למשתמש אך
בעת שאיפה ממושכת ,או מגע ישיר של איברי הגוף עם המוצר לאחר ערבובו במים עלולים
לגרום לכוויות ,שלפוחיות בעור וצריבה חזקה בעיניים בשל רמת הבסיסיות הגבוהה של
המוצר בזמן הריאקציה.
כללי:
החומר אינו רעיל ואינו מזיק במצבו היבש.
לאחר מגע עם מים החומר קורוזיבי ( 10-15שניות) עד להתקשותו.
במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מיד במים זורמים או לפנות לעזרה
רפואית.

אריזה

 20ק"ג

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.

