ספיר PU-W
חומר איטום על בסיס פוליאורטאן מוכן לשימוש

תיאור ותכונות
ספיר  PU-Wחומר פוליאוריטני אלסטומרי נוזלי.
ספיר  PU-Wניתן ליישום באמצעות התזה ,הברשה ,ברולר או מריחה במגב\מברשת.
ספיר  PU-Wניתן ליישום במשטחים אנכיים ואופקיים.
ספיר  PU-Wמאופיין בעמידות גבוהה בשחיקה ,עמידות במי ים וכימקלים.
ספיר  PU-Wעמיד בתנאי טמפ'(  )-40 °c +80°cוקרינת ב UV -של השמש.

הרכב
פוליאוריטאן אלסטומרי נוזלי.
שימושים
איטום גגות.
איטום מאגרי מים כולל מי ים כהגנה בפני קורוזיה .אינו מיועד למי שתייה !
איטום חדרים רטובים ,מרפסות
איטום יסודות
איטום תעלות ומתקנים בהן נדרשת עמידות בשחיקה כנגד זרימת מוצקים

תשתית
בטון ,טיח ,פוליאוריטן מוקצף ,גבס ,מתכת ,ביטומן ,אסבסט ואיסכורית

הכנת שטח ויישום
שטח היישום צריך להיות יבש ,נקי ויציב ,במידת הצורך יש לבצע תיקונים הדרושים.
בתשתיות בעייתיות יש להשתמש בפריימר ספיר . EP-W
יש ליישם את החומר בשתי שכבות לפחות (זמן המתנה בין השכבות לפחות  12שעות).
ניתן ליישום במשטחים אנכיים ואופקיים עד לעובי סופי של  1.5מ"מ.
ניתן ליישום באמצעות התזה ,הברשה (רולר) או מריחה (מגב/מברשת).
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ספיר PU-W
חומר איטום על בסיס פוליאורטאן מוכן לשימוש

צריכה
 1.5-2.5ק"ג למ"ר בהתאם למצב התשתית

נתונים טכניים
התארכות

400%

חוזק הדבקות לבטון

עד  2מגפ"ס

צפיפות

 1.4גר\ סמ"ק

טמפרטורות יישום

5°c -35°c

תחום טמפרטורות המוצר ללא פגיעה באיכות המוצר הינו -(40 ) °c - (+80) °c
גוון:
לבן
אריזה:
פח  25ק"ג
אחסון
יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום יבש ומוצל עד  12חודשים לאחר היצור .
ניקוי
ניתן לנקות כלים בקסילול כל עוד החומר לא התייבש.
אזהרה
אין להשתמש בחומר על שטח רטוב ,או שצפוי גשם.
החומר דליק ,יש להרחיק מאש.
יש לעבוד במקום מאוורר.
יש לעבוד עם כפפות ומסיכה.
אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע .על המבצע לבדוק
התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או
לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת .באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

-2ספיר PU-W

