PCI-PECIMOR N2
פסימור 2N
ציפוי ביטומן עבה דו רכיבי לאיטום

תיאור ותכונות:
חומר איטום בטומני דו רכיבי לקירות ורצפות ,לשימוש פנימי וחיצוני ,גמיש ,מגשר על סדקים עד  5מ"מ ,ניתן
ליישם שכבה אחת עד  6מ"מ עובי ,מהיר יבוש (כ 4-שעות לאחר היישום ניתן לחשיפה לגשם)  ,הידבקות
טובה על מצעים יבשים ומעט לחים ,ללא אדים המזיקים לבריאות ,עמיד נגד התיישנות ,אינו מאבד עובי לאחר
יבוש (אינו מתכווץ).
הרכב:
חומר דו רכיבי :חלק א' ביטומן משופר בפולימר ללא ממיסים
חלק ב' תערובת יבשה על בסיס צמנט
שימושים:
-

לאיטום והגנה חלקים תת קרקעי של המבנים נגד לחות קרקע ,מים מחלחלים ומי תהום
לאיטום אופקי נגד עליית לחות מתחת לרצפות מרתפים
לאיטום מרפסות מרוצפות
לאיטום רצפות חדרים רטובים
למניעת מעבר גז ראדון
להדבקת לוחות קלקר

תשתית:
בטון
הכנת שטח ויישום:
 התשתית צריכה להיות בדרגת חוזק של בטון B-15לפחות ,טיח פנים וטיח חוץ לפי תקן ישראלי . 1920המצע חייב להיות יציב שטוח ללא כיסים ,צינורות ונקי מאבק ,שומן,עובש וכל גורם אחר
למנוע הדבקה.

שעלול

 האיטום יבוצע על מצע יבש או לכל היותר לח. יש לבצע רולקות במפגש קיר-רצפה ולבטן מעל צנרת ,צמנט מהיר התקשות יקצר זמן המתנה. ערבוב החומר יתבצע עם מערבל סל המורכב על מקדחה חשמלית בעלת מהירות סיבוב נמוכה(  400סל"ד) .להוסיף את רכיב האבקה לתוך הרכיב המשחתי .יש לערבב במשך כ 5-דקות עד לקבלת
תערובת אחידה .חומר שהוכן מתאים ליישום במשך  1-2שע' לפי תנאי מזג האוויר.
 יש למרוח פריימר פסימור Fמדולל במים ביחס  .1:5אפשר להשתמש גם פסימור  N2המעורבב לאחרהדילול  1:5עם מים.
 לאחר יבוש הפריימר כ 30 -דקות יש ליישם את חומר איטום בעזרת מברשת או כף טייחים. יש להגן על שכבת פסימור ע"י לוחות קלקר או יריעות ניקוז והגנה .אין לכסות את החומרעד להתקשות מוחלטת.
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נתונים טכניים:
 1 -מגפ"ס

 -חוזק מתיחה מקסימאלי

-

 -התארכות מקסימאלית

397%

 גישור על פני סדקים בעובי שכבה  4.5מ"מ  3.5 -מ"מ -בלתי חדיר

 -חדירות לגז ראדון

צריכה
כ 1.15 -ק"ג תערובת ל  1מ"ר בעובי שכבה  1מ"מ
לאיטום חדרים רטובים

–  3.5-4ק"ג/מ"ר

לאיטום נגד מעבר לחות קרקע  4-5 -ק"ג/מ"ר
לאיטום נגד מי תהום

 6 -ק"ג/מ"ר

אריזה:
פח  32ק"ג (  24ק"ג משכה ו 8ק"ג אבקה)

גוון:
משחה שחורה ואבקה אפורה

אחסון:
במקום מוצל ויבש מתאים לשימוש שישה חודשים מיום הייצור

ניקיון:
כאשר החומר טרי ניתן לנקות במים וסבון
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בטיחות:
אין לאפשר לחומר להתייבש על העור .חומר יבש יש להסיר בעזרת מים וסבון.
יש להגן על העניים כאשר קיימת סכנת התזה .במקרה של מגע בעיניים יש לשטוף במים.
אם הגירוי בעין אינו חולף לאחר מס' דקות,יש לפנות לרופא.

אזהרה:
אין ליישם את החומר בטמפ' נמוכות מ +5ºC -ומעל +30 Cº
יש להגן על הציפוי הטרי מפני רטיבות
יש להשתמש בחומר עד שעתיים מרגע הערבוב
הציפוי אינו מתאים למגע עם מי שתייה והצד הפנימי של ברכות שחייה.

יצרן:
 PCIגרמניה
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