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 תיאור ותכונות 
שרף פוליאוריטאני דו רכיבי, אליפטי, מבריק ושקוף,    ▪

 ולדקורציה   UVלטיפול והגנה נגד קרני 

 מתאים ליישום על גבי ריצוף מבריק   ▪
 יוצר שכבה קשה, חזקה ורציפה ▪
 בעל יכולת הדבקות מעולה   ▪
כאנית כנגד שחיקה, לחץ, בלייה, טמפ' בעל עמידות מ ▪

 . UVקיצוניות וקרינת 
 מתאים להגנה על ציפוי מיסעות כלי רכב   ▪
,  RALניתן לצבוע את השרף באמצעות כל צבע מסוג  ▪

 למעט צבעים מתכתיים
   ASTM E1980-11על פי  SRIבעל מדד  ▪

( TECNOTOP 2Cלבן  צבע) 
  ולתחזוקה לניקוי  קל, רציף  ציפוי  יוצר ▪

 ועובש  אצות צמיחת בפני עמיד ▪
)אך לא כציפוי לבריכות   ליישום בבריכות מיםמתאים  ▪

 , ועובד מתחת לפני המים שחיה(
 

 שימושים 
ציפוי רציף ועמיד לשימוש על גבי רצפות תעשייתיות  ▪

 ומסחריות 
ציפוי מעברי הולכי רגל וחניונים )על גבי יישום של   ▪

DESMOPOL  אוTECNOCOAT ) 
ביישום על גגות שטוחים או   UVהגנה מפני קרני  ▪

משופעים, טרסות ומרפסות )מיושם על גבי ציפויי  

או ממברנת  TECNOCOATפוליאוריאה טהורה 
 ( DESMOPOLן אפוליאוריט

 ליישומים נוספים יש להיוועץ עם הצוות הטכני 
 

 תשתית
 בטון  ▪
 מלט ▪

 קרמיקה  ▪
 DESMOPOLאו  TECNOCOATממברנות  ▪

 
 החומר כנת ה

משני המרכיבים.  100%המוצר הסופי מתקבל ע"י ערבוב של  ▪

במידה ומשתמשים רק בחלק מהמוצר, יש לוודא כי יחס זה 

 די להבטיח תוצאה סופית איכותית כנשמר 

- יש לערבב את שני המרכיבים באמצעות מוט ערבוב למשך כ ▪

 דקות או עד להשגת תערובת הומוגנית 2

ומשתמשים בצבע הניטרלי   ▪ יש להוסיף במקרה  של החומר, 

( פיגמנטים  של  נכונה  רכיב  20%כמות  אל   )A    ולערבב

תערובת   לקבלת  עד  בינונית,  במהירות  חשמלי  במערבל 

 Bהומוגנית. לאחר מכן, יש להוסיף רכיב 

במקרה שמשתמשים בחומר מגוון )בעל פיגמנט(, יש לשפוך   ▪

ולערבב במערבל מכאני עד    Aאל רכיב    Bאת תכולת רכיב  

 רובת הומוגניתלקבלת תע

יש לבצע יישום לצורך בדיקה בטווח מוגדר, לפני יישום מלא   ▪

 של החומר

 

 

 

 צריכה

 משתנה בהתאם לסוג התשתית והשימוש הסופי.  

 ג'/מ"ר/שכבה   150-200 -מיושם בשכבות דקות, צריכה כ

 אריזה 
  מרכיבים/פחים:שני 

 ק"ג.  2.8ק"ג +  17.2גדול 

 ק"ג )רק בצבע ניטרלי ואפור( 0.7ק"ג +  4.3קטן: 
 

 גוון 

 ניטרלי, אפור, אדום 

 , יישום והערותכנת השטח ה
יישום   לפני  הבאות  ההכנות  את  לבצע  יש  כללי,  באופן 

 החומר: 

באי  ▪ לטפל  התשתית,  על  שקעים  ולמלא  לתקן  - יש 

 חידות, להסיר מערכות איטום ישנות/קודמות א

מישקי   ▪ כדוגמת  בעייתיות  פרט  בנקודות  לטפל  יש 

 הרחבה, מישקים מבניים, היקף צינורות ניקוז ועוד 

יש לנקות את התשתית ולהסיר שאריות אבק, לכלוך,   ▪

 גריז, שמן וכו'

סים על מנת להבטיח  על פני השטח להיות מספיק דחו ▪

להשתמש   יש  לא,  והם  במידה  השרף.  של  הדבקות 

 בפריימר להשגת דחיסות בתשתית

 יישום  
איטום   ממברנת  העשויות  או    DESMOPOLתשתיות 

TECNOCOAT 

יש לנקות את התשתית משאריות אבק, לכלוך, שמנים   ▪

 ומזהמים אחרים 

ליישם ▪ -PRIMER PU-1000 / PRIMER EPwפריימר    יש 

כ  1070 של  בתנאי    50-70  - בצריכה  זאת  ג'/מ"ר. 

נעשה   DESMOPOL  -או ה  TECNOCOAT  -שהיישום של ה

ל   יישום    24-48מעל  לפני  ,  TECNOTOP 2Cשעות 

 ובהתאם למצב התשתית.

באמצעות גליל    TECNOTOP 2Cיש למרוח את השרף   ▪

של   עוללת  בהיקף   200-300בצריכה  )תלוי  ג'/מ"ר 

 התשתית( 
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 תשתיות צבועות 

את  במקרים   ▪ לנקות  יש  תקין,  על התשתית  בהם הצבע 

 המשטח בתערובת של מים וחומר ניקוי תעשייתי 

 יש להמתין לייבוש  ▪

במידה והצבע על התשתית אינו תקין ואינו מאפשר תנאי   ▪

 הדבקה טובים, יש להסיר את הצבע הקיים

 ולהמתין לייבוש יש לנקות את התשתית לאחר ההסרה  ▪

בצריכה של    PRIMER EP-1040יש ליישם פריימר אפוקסי   ▪

-PRIMER EPwג'/מ"ר או פריימר על בסיס מים    100-150  -כ

שכבות דקות או   2ג'/מ"ר )  150-200  - בצריכה של כ  1070

 יותר, בהתאם למצב התשתית(

בשתי שכבות דקות      TECNOTOP 2Cיש ליישם את החומר ▪

כ של  בצריכה  גליל,  )בהתאם   300  - באמצעות  ג'/מ"ר 

 להיקף התשתית( 

 
 סוגי יישום 

בגימור חלק   TECNOTOP 2Cבמידת הצורך, ניתן ליישם 
 במקרים הבאים:

 
 רב שכבתית + הוספת חול סיליקה  מערכת

באמצעות      TECNOTOP 2Cשכבה ראשונה שליש ליישם   ▪

 ג'/מ"ר   150-100  -צריכה של כ גליל או ציוד מכאני ב 

בעודו רטוב. הצריכה   ▪ יש לפזר חול סיליקה מעל השרף 

 תוצאה המבוקשתבתלויה בבקשת הלקוח ו 

 יש להמתין לייבוש  ▪

נצמד   ▪ שלא  סיליקה  חול  להסיר  באמצעות  יש  לתשתית 

 מטאטא

 יש לתקן את האזורים שללא חול  ▪

של   ▪ שניה  שכבה  למרוח  באמצעות     TECNOTOP 2Cיש 

 ג'/מ"ר  100  -צריכה של כ גליל או ציוד מכאני ב 

 
    F\C  TECNOPLASTICמערכת 

הרצוי     F\C  TECNOPLASTICמערבבים   ▪ הערבוב  ביחס 

מומלץ  8-9%)מקסימום   רכיב  ±7%,  עם   )A    של

TECNOTOP 2C 

לתערובת הראשונית, מערבבים עם    Bמוסיפים את מרכיב   ▪

 מערבל מכאני חשמלי במהירות בינונית  

באמצעות   ▪ החומר  של  המעורבת  השכבה  את  מיישמים 

 ג'/מ"ר 150-175 -בשכבות דקות בצריכה של כ  ילגל

של   ▪ שנייה  סופית  שכבה  למרוח  יש  הצורך,  במידת 

TECNOTOP 2C    עם לערבב  )מבלי    F\Cמקורי 

TECNOPLASTIC   ) 

 
 
 

 יישום  
 

 או מלט תשתית בטון 

במקרים בהם יש צורך בתיקון תשתית הבטון, יש להשתמש   ▪

)יחס  EP-1020בפריימר   סיליקה  חול  של   בתוספת 

 (  ±1:4ערבוב  

יום( או לוודא את רמת   28יש להמתין לריפוי מלא של הבטון ) ▪

הלחות המקסימלית המותרת לתשתית )בהתאם למפרט של  

 הפריימר בו נעשה שימוש( 

יש לסלק חומרי בטון או חלקים רופפים מהתשתית ולפתוח  ▪

, טחינה או  ניקוי חולאת הנקבוביות על פני המשטח על ידי  

 שיוף 

או חלקים יש לנקות את התשתית משאר ▪ יות אבק, מזהמים 

 רופפים לאחר ביצוע פתיחת הנקבוביות 

 PU MASTICן  איש למלא מישקים באמצעות מסטיק פוליאוריט ▪

 PRIMER PU-1050 / PRIMER PUc-1050 / PRIMERיש ליישם   ▪

PU-1000   ג'/מ"ר )שתי שכבות דקות או    250  -בצריכה של כ

או למרוח   כ  PRIMER WETיותר(,  כוללת של    450  -בצריכה 

ג'/מ"ר. הצריכה תלויה במצב התשתית, הנקבוביות והלחות 

 על פני השטח.  

למרוח   ▪ שכבות   TECNOTOP 2Cיש  בשתי  גליל  באמצעות 

 ג'/מ"ר )תלוי בהיקף(   300  -דקות, בצריכה של כ 

 ית  תשתית קרמ

יש לשייף באופן רציף את התשתית כדי למנוע תוספת מים.  ▪

 השיוף יוביל לפתיחת נקבוביות בריצוף הקרמיקה.

או   ▪ ריקים  מישקים  ללא  אחיד,  להיות  הקרמי  המשטח  על 

לנקות  יש  כאלו,  ויש  במידה  חלקים.  או  רופפים  אלמנטים 

מסטיק באמצעות  הצורך  במידת  מישקים  ולמלא   אותם 

 PU MASTIC    אפוקסי  בפריימר או  EP-1020    בתוספת של חול

או בחומרים צמנטיים המשמשים (  ±1:4ערבוב    סיליקה )יחס

 מישקים. מילויל

יש לרוקן חומר ישן, לנקות ולמלא    -במישקי הרחבה קיימים ▪

  הצורך  במידת TECNOBAND 100 עם  MASTIC PUבאמצעות  

 מ("מ 20-  מ יותר  של  ברוחב במישקים)

יש לנקות את התשתית משאריות אבק, לכלוך, מזהמים פיזיים  ▪

 אחרים באמצעות שואב אבק מכני  

  - בצריכה של כ  PRIMER EP-1040יש ליישם פריימר אפוקסי   ▪

  PRIMER EPw-1070ג'/מ"ר או פריימר על בסיס מים   100-150

כ  של  )  150-200  -בצריכה  יותר,    2ג'/מ"ר  או  דקות  שכבות 

 בהתאם למצב התשתית(

את החומר ▪ ליישם  דקות     TECNOTOP 2Cיש  שכבות  בשתי 

ג'/מ"ר )בהתאם להיקף   300  -באמצעות גליל, בצריכה של כ

 התשתית( 
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 נתונים טכניים
 

 ערך  תכונה

 ג'/סמ"ק ºC23   ISO 1675  1.20 -צפיפות ב

 ג'/סמ"ק ºC23   ISO 1675 1.30 - ב Aצפיפות מרכיב 

 ג'/סמ"ק ºC23   ISO 1675 1.10 -ב Bצפיפות מרכיב  

 ºC23   ISO 2555 2.000 ~2.300 CPS -צמיגות ב

 ºC23   ISO 2555 3.000 ~3.500 CPS -ב Aמרכיב  צמיגות

 ºC23   ISO 2555 2.000 ~2.300 CPS -ב Bמרכיב  צמיגות

 ± ISO 1768 71%תוכן מוצק 

 1:6.14 יחס ערבוב 

 ISO 527-3 ±35%התארכות בהפסקה 

 שעה  ºC23  <1 -ב זמן עבודה פתוח

 שעתיים ± ºC23 -זמן ייבוש ב

 ימים  ºC23 7 -מלא בזמן ייבוש/ריפוי 

 שעות ºC23 2  ~48 -זמן צביעה מחדש ב

 ג'/ליטר  VOC   250 \230תוכן 

 מגה פסקל  ºC23 >2בטמפ' של  הדבקות לבטון

 C oC~30o8 טווח טמפ' התשתית 

 Co5C~3o8 טווח טמפ' הסביבה 

 ותשע ºC23 ±  24 -משטח מוכן להליכה ב

 -Co80C~o20 טווח טמפ' שימוש 

 באמצעות גלגול או ציוד ללא אוויר שיטת יישום

 ( 5-7%)מקסימום  DESMOSOLVENT דילול )יישום במכונה(

 ם בקירוב, ויכולים להשתנות בהתאם לשיטת היישום ינ*הערכים בטבלה ה

 

 

 הערות יישום  

בתנאים יבשים ולהימנע   TECNOTOP 2Cיש למרוח את   ▪

מנוכחות של לחות או מים על התשתית בזמן היישום 

אינו  זה  תנאי  אם  החומר  את  ליישם  אין  ולאחריו. 

 מתקיים.  

בפריימר   ▪ להשתמש  יש  לחה,  והתשתית  במקרה 

המתאים בהתאם להגדרת טווחי הלחות המקסימליים  

 של כל פריימר 

ויציבים, עם    יש למרוח את החומר על  ▪ יבשים  מצעים 

מעלות מעל נקודת הטל. טמפ'    ºC3טמפ' תשתית של  

   .ºC10הסביבה צריכה להיות לפחות 

,  יליש למרוח את החומר בשכבות דקות באמצעות גל ▪

)קנה:   אוויר  ללא  ריסוס  ציוד  או  עד  0.007מברשת   ''

 ק"ג/מ"ר( 180-200'', לחץ קצה הקנה 0.011

החומר  ▪ את  לדלל  ניתן  ריסוס,  ציוד  עם  ביישום 

 5%עד  DESMOSOLVENTבאמצעות 

 
 

  כלליותהערות 

להתייעץ עם הצוות הטכני בנוגע לזמני המתנה, זמני  יש   ▪

נקודתי   טיפול  של  ייבוש,  ויישום  בעייתיים  במקומות 

 המוצרים

התשתית  ▪ למצב  בהתאם  לשינוי  נתון  הטכני  המפרט 

ולאלמנטים אותם יש לצפות כמו גם לטמפ' הסביבה  

 בזמן היישום 

 

 חיי מדף

לאחר    Aרכיב   רכיב    24פג  לאחר    Bחודשים,    12פג 

  בטמפרטורות שבין חודשים, בתנאי אחסון במקום יבש ו

°5C   °35   -לC  . יש להשתמש באופן  פתיחת המוצר,    מרגע

 מיידי
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 '/סמ"קג  23oC ± 1.2 -ב צפיפות

 ג'/מ"ר )תלוי בהיקף הסופי(   150~300 צריכה כוללת משוערת 

 שעות 23oC ± 2 -ב זמן ייבוש

 שעות  23oC 48~2 -בזמן ציפוי מחדש 

 מכני  יישום של במקרה(, 5-7% מקסימום) DESMOSOLVENT מהילה 

 יישום באמצעות מכחול, גליל או ציוד "ללא אוויר"  שיטת יישום

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 הערות

 יש להיוועץ עם הצוות הטכני לגבי זמני המתנה, זמני ייבוש, טיפול נקודתי ותנאי היישום   ▪

 בטיחות 
יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש  

 לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא. 

 מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור. יש להסיר בגדים 
 במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

   אחריות
עשויות  המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח 

להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות  

במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע 
התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם  האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  

אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק  
 שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.


