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החומר הוא בעל ). SBSמושבח בפולימר אלסטומרי (הינו חומר איטו� ביטומני  MBמסטיק   תאור המוצר
  כושר אטימה מעולה המצטיי� בגמישות ובאלסטיות בתחו� רחב של טמפרטורות

  )C º20 –  עדC º120 .(  
  .מוש בחומר הינו פשוט ונוח ואינו דורש חימו�השי

נית� לייש� אותו בשטחי� אנכיי� . מתאי� לשימוש בעיקר בשטחי� אופקיי� MBמסטיק 
  .החומר מיוש� בקר ואינו רעיל. בשכבות דקות

מבני� תת , רצפות וקירות מסד, משמש לאיטו� רצפת מקלחות ומרפסות MBמסטיק   מטרת השימוש
משמש החומר לאיטו� גגות בטו� , כ�&כמו. יקוז מי� מבטו� וצינורותתעלות נ, קרקעיי�

  .קטני�
  .מתאי� במיוחד להשלמת עבודות ביריעות ביטומניות במקומות קשי� לעיבוד MBמסטיק 

  מראה  מפרט טכני
  משקל סגולי

  צמיגות
  )באחוזי�(תכולת מוצקי� 

  C º100 &נזילות ב
   – C º20 &גמישות ב

  ספיגת מי�
  � עומדי�עמידות במי

  
  

  התארכות 
  שיוב

  עמידות בהול�
  עמידות אקלימית חיצונית

  .חומר משחתי שחור ומבריק
  .ל"למ' ג 0.97

  .סנטיפואז 25,000 – 30,000
67.8  

  .החומר אינו מחליק ואינו נוזל
  .החומר אינו נסדק

  .1% &כ
משוריי� ברשת זכוכית עמיד במי�  MBמסטיק 

ללא בועות . עומדי� תו. שמירת ההתחברות לתשתית
  .או התנפחויות

1,200%  
90%  

  .מעולה
  ".ביטומסילבר"לאחר הכספה ע� (טובה מאוד 

  
יש למרוח שכבת יסוד של . לפני השימוש יש לנקות היטב את השטח ולהרחיק כל לכלו.  אופ� השימוש

י  המקרי� "לאחר מכ� יש לבצע את הציפוי עפ. שעות לייבוש 4&2ולחכות " 106פריימר "
  :הבאי�

  

  :טו� רצפת מקלחת לפני הריצו/אי .1

. ר על השטח האופקי ועל הרולקות"מ/ג"ק 1.5בכמות של  MBמסטיק מריחת שכבת   .א
  .שעות 24ייבוש של 

  .שעות 24ייבוש של . ל"מריחת שכבה שניה כנ  .ב

  .מילוי חול וריצו/ או הדבקה ישירה של קרמיקה על שכבת האיטו�  .ג
  

  :איטו� רצפת מרפסת קטנה לפני הריצו/ .2

ר על השטח האופקי ועל הרולקות "מ/ג"ק 1.5בכמות של  MBמסטיק מריחת שכבת   .א
  ).MCבימי� חמי� מומל0 למרוח באזור הרולקות מסטיק (

  .שעות 24ייבוש של , הטבעת רשת זכוכית בחומר הטרי  .ב

  .שעות 24ייבוש של , ל"מריחת שכבה שניה כנ  .ג

  .שעות 24ייבוש של , ל"מריחת שכבה שלישית כנ  .ד

  .וריצו/ או הדבקה ישירה של קרמיקה על שכבת האיטו�מילוי חול   .ה
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  ):ללא בטקל, ע� שיפועי בטו� בלבד(איטו� גגות קטני�  .3  

  .ר"ג למ"ק 1.5במשקל  MBמסטיק מריחת שכבת   .א

  . שעות 24וש של ייב, הטבעת רשת זכוכית או רשת פוליאסטר  .ב

  .ר"מ/ג"ק 1.5במשקל  MBמסטיק מריחת שכבה שניה של   .ג

  .ר"מ/ג"ק 1.5במשקל  MBמסטיק מריחת שכבה שלישית של   .ד

  .הבזקת חול והמתנה של כשבוע לייבוש  .ה

או להכסי/ ע� שתי ) ר"מ/ג"ק 1" (מסטיקיר"יש להלבי� ע� , במקרה של גג חשו/  .ו
  ".ביטומסילבר"שכבות של 

  
  

  תצרוכת
  

  .ר בכל שכבה"ג למ"ק 1.5
  

  
  זמ� התייבשות 

  
  .שבוע –ייבוש סופי , שעות 24 –ייבוש למגע 

  
  

  אריזה
  

  
  .ליטר 4.5, ליטר 18

  
  הערות

  
  .5% & בשיעור של כ 106נית� לדלל את החומר ע� פריימר 

  . י טרפנטי� מינרלי"ע –ניקוי כלי� . מומל0 להשתמש במגב למריחת החומר
  ).בטקל(� גגות או מרפסות ע� שכבת שיפועי� מבטו� מוקצ/ אינו מיועד לאיטו MBמסטיק 

  
    אזהרות

 .יש להיזהר בשימוש ליד אש גלויה, החומר דליק .1

ימי� מגמר  10יש להימנע משימוש באש גלויה ליד משטח שנמרח בחומר זה לפחות  .2
 .היישו� של החומר

 .יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורי� ולדאוג לאוורור מתאי� .3

 .נע משאיפת אדי החומריש להמ .4

 .יש להמנע ממגע בעור ובעיניי� .5

, הגנה למערכת הנשימה(יש להשתמש בציוד מג� שיספק הגנה מתאימה למשתמש  .6
  ).לעיניי� ולעור

 


