
 
 

 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 ת:ובריאו בטיחות זהירות אמצעי
 בעת 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

 ת. מרומז 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
 .מוקדמת הודעה ללא הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו  ו.לצרכי ההתאמה לבדוק המשתמש על, בלבד המוצר איכות על היא אחריותנו

 
 
 
 

 איטום
 

 011ופר ס
 פולימר מסטיק רב שימושי ע"ב 

11
02

/1
1

 

 

 תיאור המוצר
 מתחבררכיבי חזק וגמיש במיוחד, -בקה חדוהדהינו חומר איטום  //1סופר 

 ., כולל משטחים סופגים)אפילו ללא פריימר( של משטחים היטב למגוון רחב
: שיש, אבן, קרמיקה, זכוכית, גומי, משטחים טום והדבקה של מגווןמתאים לאי

מתכות שונות, רוב סוגי הפלסטיק, עץ, כלים סניטריים )עמידות גבוה בפני 
עובש(, פנלים, בלוקים, בטון )מתאים לאיטום סדקים במבנים(, מעברי צנרת, 

 מרזבים, מראות, פחחות רכב ובניית מרכבי משא.

מתייבש במהירות למגע, , נטול ריח, עמיד  החומר ,ע"ג החומר ניתן לצבוע
 אווירעמיד בתנאי מזג גמיש ולא דביק לאחר ייבוש, חופשי מממיסים, 

לשימוש  בעל חיי מדף ארוכים וידידותי למשתמש. ,אינו קורוזיבי קיצוניים,
 פנימי וחיצוני.

 הכנת השטח

יש ליישם על משטח יבש, יש לנקות היטב את המשטח המיועד לאטימה 
 מלכלוך, אבק ושמנים.

 

 יישום הוראות

מתאים ליישום באמצעות אקדח תרמילים. יש לחתוך את קצה התרמיל 
בעזרת סכין, להבריג את הפיה בראש התרמיל ולחתוך את הפיה בזווית של 

החומר באופן אחיד, להחליקו באמצעות כלי רטוב מעלות. יש להחדיר את  54
 .ה)במים עם סבון כלים( ולהסיר עודפים באמצעות מטלית יבש

 

 אריזות
 מ"ל.  /29רמיל ת

  

 

  

 

 גימור
 קריסטל, לבן שקוף גוון:

 

 נתונים טכניים

 שניות /1 -גר' ב /14-0 : הזרקהקצב 
  לשקוף קריסטל %//2ללבן,  %//1 התארכות:

 , ללבן  :מתיחהחוזק 
 שקוף קריסטלל

 2חוזק קריעה: 

 01% -בו 32ײc -יום ב 01אלסטיות )לאחר  וסלומוד
שקוף ל , ללבן  לחות יחסית(: 

 קריסטל
 04 :קשיות 

 דקות /5-/2 זמן הקרמה:
 

 הגבלות

אין להשתמש באקווריומים, בריכות ועל גבי 
משטחים הבאים במגע ישיר עם מזון. אין להשתמש 

 וטפלון. על גבי משטחי 

 זמני ייבוש

 דקות /1עד  :עבידות
 שעה 1ייבוש למגע: 

 שעות 25ייבוש סופי: 
 לחות. %/4-מעלות צלזיוס ו 24בתנאי אקלים של 

 אחסנה

 חודשים לשקוף קריסטל, 12ללבן,  חודשים 11
כאשר האריזה סגורה )התרמיל(, במקום קריר ויבש. 
 יש לשים לב לתאריך התפוגה המוטבע ע"ג האריזה.

 

 


