
 
 

 

 לייעוץ ולפנות זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים החומר בין מגע של במקרה .היטב המקום את ולאורר מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן. עופרת מכיל אינו החומר: ובריאות בטיחות זהירות אמצעי
 לייעוץ תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין :כלליות הערות .נירלט י"ע הומלצו שלא חומרים עם לערבב אין. ילדים של ידם מהישג ולהרחיק מהידית לתלותה לא ,היטב סגורה האריזה את לשמור יש .רפואי
 או מפורשת ,כללית כאחריות זאת לפרש אין. ביותר אמינים והם ובשטח במעבדה שהצטברו ונסיון ידע ,בדיקות על מבוססים ,כאן המובאים וההמלצות הנתונים כל .ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת

  .מוקדמת הודעה ללא הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו .לצרכיו ההתאמה לבדוק המשתמש על, בלבד המוצר איכות על היא אחריותנו. מרומזת
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 תיאור המוצר
 פולימרמבוסס על רכיבי, על בסיס מים, -חדאקרילי חומר איטום ביטומני 

 .איכותי

  ,מיועד לאיטום משטחים תת קרקעיים כגון: קירות מסד, קירות מרתף
 קירות תומכים, רצפות וכלונסאות. 

 .איטום תאי ביקורת וצנרת תת קרקעית 

   .איטום קירות עשויים בטון, בלוקים, לבנים, קירות גבס ועוד 

  .איטום קירות בטון לפני חיפוי חוץ עם קיבוע מכני 

 ה.איטום מרפסות וחדרי אמבטי 

לחומר עמידות גבוהה למים עומדים, יוצר שכבת איטום הומוגנית חזקה 
וגמישה, בעל יכולת גישור גבוהה על סדקים. לחומר יכולת הדבקה מצויינת 

 לבטון, מתאים להתזה ולמריחה, בעל יישום וייבוש מהיר. החומר חוסם מעבר

 גז ראדון.

 

 הכנת השטח

יש לוודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, 
 קליפות יציקה, פירורי בטון, שמנים וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. 

ניר אוטם במידה ולא ניתן להגיע לתשתית נקייה לחלוטין, יש לדלל את ה
 וליישם כשכבה ראשונה )שכבת פריימר(, ללא קשר 0:1במים ביחס של 

 לשכבות הנוספות הדרושות.

 

 

 

 

 

 

 

 יישום הוראות

 גימור  
 משחה: חום כהה, גוון סופי המתקבל: שחור גוון:

 

 נתונים טכניים

מועשרת בפולימר על  תערובת ביטומנית מכיל:
 בסיס מים.

 מוכן לשימוש. אין לדלל. דילול:
 ק"ג 0 מ"ר 2-2.1*  כושר כיסוי:

 מ"מ 0.1-2 עובי שכבה יבשה:
 64%<אחוז מוצקים: 
 >90ײ עמידות בחום:
 <-6ײ גמישות בקור:

 מגפ"ס 0.3<חוזק במתיחה: 
 100%<התארכות: 

 עומד עמידות למים עומדים:
 שעות 21אטמ',  1.1 עמידות בלחץ מים:

 51% :099%שיוב לאחר התארכות של 
 עמיד תקיפה בקטריאלית בקבורה באדמה:

 כן חוסם מעבר גז ראדון:
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג * 

תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות 
בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג 

 יר.והאו

 הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת 
  מעלות צלזיוס. 11ומעל  מעלות צלזיוס 1 -ל
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 איטום

על פני כל או מגב,  , התזת איירלסניתן ליישם באמצעות מברשת, רולר
 משטח אופקי, אנכי ומשופע.

 21 -בשתי שכבות בהפרש של כ ניר אוטםהמומלץ ליישם את איטום קירות: 
. בקירות מסד או מרתפים, יש להגן על 0 מ"ר  ק"ג 0.1-2.1שעות, בכמות של 

מרחביות מסוג פז שכבת האיטום לפני החזרת מילוי הקרקע, בעזרת יריעות 
או פז דריין פלוס המשווקות ע"י חברת פזקר. חיזוק  דריין, פז דריין 

 מטרים מהקיר. 2הקרקע יעשה בעזרת מהדק ידני בלבד עד למרחק של 

 ניתן ליישםניר אוטם האת  )מקלחות, אמבטיות וכו'(:איטום חדרים רטובים 
 21ק"ג 0 מ"ר. יש להמתין לייבוש של לפחות  5.1בשכבה אחת בכמות של 

   שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר. 

 

                 

 

 ויבש. , מוצלחודשים בדלי סגור, במקום קריר 24

 אריזות
 ק"ג 05

 


