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 גרם/סמ"ק  23ºC 1.11-צפיפות ב

 23ºC 700±  cps-צמיגות ב

 דקות  23ºC ±35~50-אורך חיים ב

 שעות 23ºC ±2~3-זמן ללא דביקות ב

 גרם/מ"ר  ±150 צריכה משוערת לשכבה 

 1:1 יחס ערבוב

 ותכונותתיאור 
  מוצקים בעל צמיגות נמוכה 100%שרף פוליאוריטני דו רכיבי,  ▪

 בעל יכולת הקשרות מעולה על משטחים נקבוביים  ▪

 ניתן ליישום על משטחים נקבוביים כדוגמת בטון או מלט  ▪

משפר את השטחת התשתית לפני יישום מערכת פוליאוראה מסוג   ▪

TECNOCOAT  אוDESMPOPL 

 אינו זקוק לדילול  ▪

 5%ניתן ליישום על גבי משטחים עם לחות מרבית של  ▪

 VOCsללא תרכובות אורגניות נדיפות  ▪

 שימושים
ושיפור מישוריות תשתיות עליהן יושמו מערכות  הגברת היקשרות  ▪

 DESMPOPLאו  TECNOCOATאיטום והגנה מסוג 

 

 תשתיות 
 משטחים נקבוביים כדוגמת מלט, בטון ועוד ▪

 הכנות שטח ויישום 
על המשטח להיות נקי ויבש. יש להשתמש בלחץ מים להסרת שאריות  ▪

 שמן, גריז, מלחים או מזהמים אחרים, כמו גם חלקי בטון רופפים  

במקרים מסוימים ייתכן ויהיה צורך בניקוי מכאני להכנת השטח, או   ▪

 בניקוי באמצעים כימיים כשמדובר במשטחי מתכת

במקל ערבוב למשך  יש לערבב את שני מרכיבי החומר תוך שימוש ▪

   כשתי דקות במהירות בינונית

עד להשגת  PU-1050יש ליישם שתי שכבות או יותר של פריימר  ▪

 העובי הרצוי

במידה והתשתית אינה אחידה, יש ליישם שכבה ראשונית של פריימר  ▪

 עם מילוי מינראלי כדי ליישר אותו 

ו  יש להמתין עד לייבוש מלא לפני יישום מערכת האיטום הרצויה א ▪

 מערכת ההגנה הרצויה על הבטון

 
 ערות ה
שעלולה להישאר מהניקוי לפני יישום, יש לקחת בחשבון את הלחות  ▪

ולחכות להמתין לאידוי מלא או לוודא כי אין לחות במשטח באמצעות 

 מכשיר מדידה. 

יש ליישם על משטחים שטוחים, נקיים ויבשים ככל האפשר. אין ליישם  ▪

משטחים המפרישים מים )כתוצאה מדליפות, על משטחים לחים או 

 עיבויים ועוד(

 באמצעות רולר, מברשת או ציוד ריסוסניתן ליישום  ▪

 ניתן ליישום בשילוב עם חול סיליקה על משטחים לא ישרים  ▪

בטמפ' ותנאי מזג אוויר קיצוניים ונמוכים, יש לעיין במפרט של מוצר  ▪

 CPU-1050חלופי, פריימר 

במידה ונעשה בו שימוש לפני יישום מערכת איטום   CEבעל סימון  ▪

או מערכת   TECNOCOAT P-2049פוליאוראה טהורה מסוג 

 ETAGבהתאם למדריך האירופאי  , DESMOPOLפוליאוריטנית מסוג 

 .  005מס' 

 
 

 חיי מדף
ובלבד שהמוצר אוחסן   35°C-ל 5°C חודשים בטמפ' בין 12

ברגע שהקופסה נפתחה, יש להשתמש במוצר באופן   במקום יבש.
 מיידי.

   

 צריכה 
 גרם/מ"ר  ±150

 *הצריכה עלולה להשתנות בהתאם למישוריות התשתית ולדרגת הפילוס 
 

 אריזה 
 ק"ג כ"א   5פח 
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  טכניים נתונים

 
 ערך  תכונות

 גרם/סמ"ק  ISO 1675 1.11תקן  23ºC-צפיפות המוצר המוגמר ב

 1:1 יחס ערבוב

 ISO 1768 100%תכולת מוצרים 

 ASTM D2240 >95קשיות 

VOC  )0 )תרכובות אורגניות נדיפות 

 פסקל-מגה 2< הידבקות לבטון 

 דקות  23ºC 50~35-אורך חיים ב

 דקות  23ºC ± 60-זמן ללא דביקות ב

 שעות 23ºC ±2~3-זמן ייבוש סופי ב

 שעות  23ºC ±3~24-טווח זמן לשכבה נוספת ב

 ºC5-35 טמפרטורת סביבה ליישום 

 ºC15-80 טמפרטורת שירות 

 5% לחות מקסימלית על המשטח 

 ללא  דילול 

 
 

 ( ETA 11/0357נתונים טכניים )בהתאם לתקן 

 
 Bרכיב  Aרכיב  תכונות

 גרם/סמ"ק  1,03±5% גרם/סמ"ק  ISO 1675 1,19±5%תקן  23ºC-צפיפות ב

 EN 1768 100%  100%תקן  105ºC-קילוף יבש ב

 ISO 2555 450 ±50 cps 900 ±50 cps( תקן 23ºC-סל"ד, ב S63 30צמיגות )

 . אם למצב המשטח או שיטת היישום שבה משתמשיםתהערכים בטבלה מקורבים ועשויים להשתנות בה

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 המלצות הבטיחות  

 בעת הטיפול או הריסוס, יש להשתמש מטהר אוויר. הגנה על הנשימה:
יש לשטוף ידיים היטב במים   יש ללבוש כיסוי גוף נקי. להשתמש בכפפות גומי, ולהסיר מיד לאחר שהזדהמו.יש  הגנה על העור:

 וסבון לאחר העבודה ולפני אכילה, שתייה או עישון. 
 יש להרכיב משקפות מגן כדי למנוע התזה או חשיפה לחלקיקים שבאוויר. עיניים / פנים:

הבערה תתבצע תחת תנאים מבוקרים בהתאם לחוקים המקומיים   יט בו ככל האפשר.יש להימנע מייצור פסולת או להמע פסולת:
 והתקנות הלאומיות הישימות. 

 ( של המוצר, או להתקשר למחלקת התמיכה הטכנית שלנו. MSDSבכל מקרה, יש לעיין בדף נתוני החומר והבטיחות )

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

לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע  
הווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש  ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מ

במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות 
 ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה. 

 
 


