
 
 

 ולפנות זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים החומר בין מגע של במקרה . היטב המקום את ולאורר מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן ת. עופר מכיל אינו החומר :ובריאות בטיחות זהירות אמצעי
 תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין: כלליות הערות .נירלט י"ע הומלצו שלא חומרים עם לערבב . איןילדים של ידם מהישג ולהרחיק מהידית לתלותה לא  ,היטב סגורה האריזה את לשמור יש  .רפואי לייעוץ
 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 לייעוץ

 .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 או
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 תיאור המוצר
רכיבי, המיועד לאיטום -סניטרי, חד סילוקיט הינו חומר איטום סיליקוני אצטי

כלים סניטריים במטבחים, אמבטיות, כיורים, אסלות ואריחי קרמיקה.  החומר 
ר בעל כושר הידבקות מעולה חומה דוחה פטריות ויעיל במניעת צמיחת עובש. 

 לרוב המשטחים הלא נקבוביים, גמיש ובעל התקשות מהירה.

 .לשימוש פנימי

 הכנת השטח

נים. יש להסיר שאריות חומרים ישנים משמלהיות יבש, נקי מאבק ועל השטח 
ים, הספוגה בממס בוחלקים רופפים. משטחי מתכת יש לנגב במטלית ללא סי

מתאים. אזורים הסמוכים למחברים, כדאי לכסות בנייר דבק, על מנת 
 להבטיח קו איטום נקי. יש להסיר את הנייר, מיד לאחר השימוש.

בשימוש על משטחים, כגון אריחי קרמיקה, פורצלן ואמייל מזוגג, אין צורך 
 בפריימר. 

 

 יישום הוראות

דק' מהיישום, על מנת להבטיח מגע טוב  5 -יש לעצב את החיבור או הסדק כ
 בין החומר והרובד. עיצוב החומר, גם מעניק גימור חלק ומקצועי.

 

 ניקוי

ניתן לנקות את החומר העודף מכלי העבודה וממשטחים לא נקבוביים עוד 
חומר שנדבק למשטחים נקבוביים, יש להניח ללפני שהחומר מתייבש. 

ואז להסיר באמצעים מכניים. יש להיזהר מפגיעה בצבע של  תייבשהל
 משטחי פלסטיק ושאר משטחים צבועים בעת הניקוי.

 

 תקנים

 .  ,1536הבאים: ת"י עומד בדרישות התקנים 

  

 

 גימור
 , לבןשקוף גוון:

 מט גימור:

 נתונים טכניים

  40ײ עד -5ײ טמפ' יישום:

 150ײ עד -40ײ טמפ' שירות:
 20% יכולת תנועה:

 

 הגבלות

אין ליישם במשטחים הבאים במגע ישיר עם מזון. 
אין להשתמש לאיטום אקווריום. אין ליישם כאשר 

 מעלות צלזיוס. 7 -יורדת מתחת ל הטמפ'

 זמני ייבוש

 דקות 5-10זמן עבידות: 
 שעות 24 ייבוש סופי:

 לחות. 50%-מעלות צלזיוס ו 25בתנאי אקלים של 

 אחסנה

כאשר האריזה סגורה )התרמיל(, חודשים  24
במקום קריר ויבש. יש לשים לב לתאריך התפוגה 

 המוטבע ע"ג האריזה.
 

 אריזות
 תרמילים בקרטון. 24מ"ל.  280תרמיל 

 


