
 

 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 

 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 ולפנות 

 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 תחליף  ל"הנ

 . 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 מפורשת, כללית
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 תיאור המוצר 

  וחללים   סדקים   של  ואיטום  למילוי  המשמש,  רכיבי  חד  פוליאוריתן  קצף

  קל .  מצוין  התפשטות  וכושר  גבוהה  הדבקות  יכולת  בעל.  תרמי  ולבידוד

 . וחיצוני פנימי  לשימוש.  המצורפת הצינורית בעזרת  לשימוש  ונוח

 שימושים 

 שטח   הכנת לאחר(  חומרים של רחב מגוון על לשימוש שימושי רב חומר

:  ואקוסטי   תרמי  בידוד,  וחללים  סדקים  ואיטום   למילוי  מיועד).  מתאימה

 תיקון 

,  מים   וצינורות  חשמל  בשקעי,  וחלונות  דלתות  במשקופי  בידוד  ויצירת

 . ועוד

 הכנת שטח 

:  כגון,  זר גוף מכל השטח פני את היטב לנקות  יש  היישום תחילת לפני

 צבע

 '. וכו שמנים,  סיד, אבק, ומתקלף  רופף, ישן

 

 

  

 

 גימור
 בהיר  צהוב  :גוון

 נתונים טכניים 

 ק " למ ג" ק  3±22:  סגולי משקל

   פסקל-מגה 0.8±11.7: מתיחה חוזק

 C - 30° C  ° (2- ): יישום   טמפרטורת

  ליטר   30-45  –  כ*:  מירבי  התנפחות  כושר

 . לאריזה

 C  80    -  ° C °-לאחר יישום    עמידות החומר:

(40- ) 

 הגבלות 

 . אנכי במצב המוצר את ולשנע לאחסן יש

 לאור  הייבוש לאחר  המוצר מחשיפת להימנע  יש

 . סגול אולטרה

 מהטמפרטורה  נמוכה בטמפרטורה  ביישום

 וכושר  מתארך הקצף התקשות זמן המומלצת

 . יורד  ההתנפחות

 זמני ייבוש

  דקות   7±3  :למגע 

  דקות  30-40  לחיתוך :

 שעות  24 :סופי  ייבוש

 אחסנה 

 של  בטמפרטורה, ויבש קריר  במקום חודשים 15

 . צלזיוס מעלות 5-25

 אריזות 

 ל "מ  750

 


