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  ביטומסילבר
  ומר הכספה ליריעות ביטומניותח

  321: מספר קטלוגי
  08/07: עדכו�

  
  תאור המוצר

  
בתוספת משחת , מורכב מתערובת של ביטומני� מיוחדי� וממיסי� מובחרי�ביטומסילבר 

  . אלומיניו� באיכות גבוהה ומוסיפי� לשיפור כושר ההתחברות לבטו� ולאספלט
לאחר התייבשותו הוא . מתכת ואסבסט, לשטחי בטו� המוצר הוא בעל כושר התחברות טוב

בעלת ברק מתכתי ועמידות טובה בפני השפעת תנאי מזג , יוצר שכבת מג� אחידה וחזקה
  .אוויר לאור$ זמ�

מעלות  8&7י החזרת קרני השמש עד כדי "ע, מורד את הטמפרטורה מתחת לגג ביטומסילברה
  .צלזיוס

  
  

  מטרת השימוש
  

גנת גגות וקירות המצופי� ביריעות ביטומניות אלסטומריות משמש להביטומסילבר 
  . E.P.D.Mוביריעות 

  ).לאחר ייבוש מלא(הוא משמש להגנת מסטיקי� ביטומניי� מושבחי� בפולימרי� , כ�&כמו
  

  מפרט טכני
  

  :מראה
  :משקל סגולי

  :גוו�

  
  .נוזל בגוו� אלומיניו�

  .ל"למ' גר 0.95&0.92
  .צבע אלומיניו�

  
  שאופ� השימו

  
  . מאבק ומחלודה, יש לנקות היטב את השטח מלכלו$, לפני השימוש

כדי שהברק המתכתי של האלומיניו� יראה על , יש לבחוש היטב את החומר כ$ שיהיה אחיד
  .השימוש בריסוס או במברשת. פני השטח

  . בעבודה במברשת יש להשתמש במברשת רכה ולצבוע בעדינות לכיוו� אחד בלבד
  .לפי הצור$, השימוש בשכבה אחת או שתיי�

  .החומר מוכ� לשימוש ואי� צור$ בדילולו
  .בגמר השימוש יש לנקות את הכלי� בטרפנטי� מינרלי

  
  תצרוכת

  
  .לכל שכבה' גר 100 &כ

  
  כוח כיסוי

  
  . E.P.D.Mג בצביעה על יריעות ביטומניות ויריעות "ק 1 &ר ל"מ 10 &כ

  .י כוח הכיסוי בפני השטחבצביעה על חומרי� אחרי� תלו
  

  זמ� התייבשות
  

  .שעות 3&2

  
  אריזה 

  
  .ליטר 17

  
  הערות

  
ביטומסילבר אינו מיועד לשימוש על ביטומני� בעלי . אי� להשתמש ביו� שרב או ביו� גשו�

  . נקודת התרככות נמוכה
יש לוודא ייבוש מלא של , לפני יישו� על מסטיקי� ביטומניי� מושבחי� בפולימרי�

  ).שבועיי� לפחות(טיק המס
 .יש להיזהר בשימוש ליד אש גלויה, החומר דליק .1  אזהרות

 .יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורי� ולדאוג לאוורור מתאי� .2

 .משאיפת אדי החומר עלהימניש  .3

 .ממגע בעור ובעיניי� עיש להימנ .4

, הגנה למערכת הנשימה(יש להשתמש בציוד מג� שיספק הגנה מתאימה למשתמש  .5
  ).ניי� ולעורלעי

 


