ספירגום B -412
חומר איטום ביטומני חד רכיבי מועשר בפולימרים

תיאור ותכונות
ספירגום  B-412הינו חומר איטום ביטומני מועשר בפולימרים ליצירת שכבת איטום עבה ,הניתנת ליישום במריחה
ו /התזה  ,בניית עובי של עד  5מ"מ בשכבה אחת ,בעל כושר אטימה מעולה ומצטיין בגמישות ובאלסטיות בתחום
רחב של טמפרטורות.
שימוש פשוט ואינו דורש חימום ,החומר מצטיין בהידבקות טובה לבטון .
רמת גישור על סדקים גבוהה מאוד.
מתאים ליישום במשטחים אנכיים ואופקיים.
חומר ביישום קר ,אינו רעיל ואינו מזיק.
הרכב
ביטומן אלסטומרי מועשר בפולימרים
שימושים
-

איטום שטחי בטון תת-קרקעי כגון :קירות מסד ,קירות ורצפות מרתף ,כלונסאות.
איטום מרפסות
איטום רצפת חדרי אמבטיה ושירותים
איטום אדניות
איטום מעטפת חיצונית תחת חיפוי אבן בשיטה רטובה
ביצוע תיקוני איטום בגגות קיימים שאינם חשופים ל UV

תשתית
בטון ,טיח צמנטי ,בלוק ,יריעות וכל תשתית ביטומנית
הכנת שטח
 נקה את התשתית מאבק ,שומנים וחלקים רופפים. שטוף והספג את התשתית במים. בטון יצוק בתבניות יש לשטוף בלחץ מים. פגמים בתשתית ,חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן לפני ביצוע האיטום. חוטי ברזל יש לחתוך לעומק כ  2ס"מ מפני השטח ולבטן ,התיקון יבוצע בחומרים צמנטיםבלתי מתכווצים כגון ספיר 610-מלט מהיר יבוש לתיקוני בטון או ספיר 620-מלט לתיקוני בטון.
 -יש לבצע רולקות בפינות כ  24שע' לפני עבודות האיטום.
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יישום
יש ליישם פריימר ביטומני ע"ב מים מסוג ספיר יסוד  1000בהברשה או התזה בכמות כ 250-גר/מ"ר.
זמן לייבוש הפריימר בין חצי שעה לשעה.
יישום ספירגום  B-412בהברשה /התזה בכמות של  1.5ק"ג/מ"ר בעובי  1מ"מ בשכבה אחת .יש לערבב את
החומר לפני השימוש.
במידה והחומר מיושם במספר שכבות ,זמן המתנה בין השכבות בקיץ כ 6-שע' ,בחורף כ 12 -שע' .אחר שכבה
האחרונה יש להמתין לייבוש הסופי  24שעות לפחות ,כתלות בטמפרטורה.
** ביישום בהתזה ניתן להשתמש בדיזה מס'  52או 43
נתונים טכניים
תוצאות לעובי  3מ"מ:
חוזק הדבקות לבטון  1.33 -מגפ"ס
הצטמקות בייבוש ( 30% -דוג' :מ 4.2 -מ"מ שכבה רטובה  ,מתקבלת שכבה יבשה של  3מ"מ)
משקל סגולי  1.09ק"ג /ליטר
גישור על סדקים ≥  3מ"מ

▪
▪
▪
▪

** הבדיקות נעשו בהתאם לתקן האירופאי
צריכה
 1.5ק"ג/מ"ר בעובי  1מ"מ
אריזה
דלי  18ק"ג
גוון :חומר משחתי שחור-חום מבריק
אחסון :יש לאחסן את המוצר באריזה מקורית וסגורה  ,אין לאחסן את החומר בפחים בטמפ' נמוכות מ, 100c -
הגנו על החומר מפני לחות וקרני השמש.
חיי מדף 24 :חודשים ,בתנאי אחסון נאותים.
ניקיון כלים
כל עוד החומר טרי לשטוף במים נקיים .לאחר התקשות ע"י טרפנטין.
אזהרה
אין ליישם את החומר בטמפ' הנמוכה מ 50C -ומעל 350C
אין ליישם את החומר על גגות או רצפות במידה וצפוי גשם ב 24-שע' הקרובות .בקירות מרתף  12שע'
הספירגום  B-412אינו מיועד ליישום על גגות בטון מוקצף (בטקל) ,אינו עמיד .UV
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