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 תאור המוצר

 
הינו חומר איטום פולימרי לבן היוצר שכבה אטומה וגמישה בטווח טמפרטורות מסטיגג 

 .רחב המגינה על הגג מפני חדירת מים ומהתחממות יתר בקיץ
 

 מטרת השימוש
 

ופעים ולגגות ישנים שכוסו בעבר שטוחים ומש, מיועד לאיטום גגות בטון חדשיםמסטיגג 
 ).בטקל( אינו מיועד לאיטום גגות עם שיפועי בטון מוקצף מסטיגג. בביטומן

 
 מפרט טכני

 
 :צמיגות

 :התארכות בקריעה
 :גמישות בקור

 
 .CPS 60,000מעל 

300%) ASTM D-412.( 
C º10 –) DIN 521123.( 

 
 אופן השימוש

 
 . נוסףאין צורך בדילול , החומר מוכן לשימוש

למרוח . ברולר או בהתזה, היישום ייעשה במברשת. לבחוש היטב את החומר לפני השימוש
יש להמשיך , רצפה-בכל מפגש של קיר. ר"ג למ" ק1.5בכמות של מסטיגג שכבה ראשונה של 
יש לפרוש ארג זכוכית . מ מעל השטח האנכי" ס30עד לגובה של מסטיגג את מריחת שכבת ה

ויש , בהיותה עדיין רטובה, מסטיגג על פני השכבה הראשונה של מ" ס10 -בחפיפה של כ
 30עד לגובה של , רצפפה-להמשיך לפרוש את הרשת גם על חלק הקיר האנכי במפגש קיר

לאחר ייבוש השכבה . לייבוש השכבה) בהתאם לתנאי מזג האוויר( שעות 16-24להמתין . מ"ס
 ).על כל השטח(ר " למג" ק1.5 בכמות של מסטיגגיש למרוח שכבה נוספת של 

עם רשת זכוכית מסטיגג איטום מרזבים ואלמנטים אחרים יעשה באמצעות שתי שכבות של 
 .ביניהן

 
 הכנת השטח

 
 גג בטון חדש

 לפחות 2%(לוודא כי קיים שיפוע מתאים . התשתית חייבת להיות ישרה בלי שקערוריות
.  בכל מפגש של שטח אנכי ואופקימ" מX 50 50לעצב רולקות קעורות ). ואפשרות לניקוז מים

 . לאטום תפרי התפשטות בחומרים אלסטומריים מתאימים
 . שמנים וחומרים זרים אחרים, לכלוך, לנקות היטב את השטח מחלקי בטון רופפים

 שעות 1-2להמתין , ר"למ'  גר300בכמות של ,  מים30% - מדולל במסטיגגלמרוח שכבת יסוד 
 . מסטיגגלפני התחלת יישום , השכבהלייבוש ) תלוי במזג האוויר(
 

 גג מצופה בביטומן
, לכלוך, לנקות היטב את התשתית מאבק. לקלף חלקי ביטומן רופפים, להסיר הלבנה ישנה

לעצב . לוודא כי קיים שיפוע מתאים ואפשרות לניקוז מים. שמנים וחומרים זרים אחרים
פריימר "למרוח שכבת יסוד . קימ בכל מפגש של שטח אנכי ואופ" מX 50 50רולקות קעורות 

לפני יישום ) תלוי במזג האוויר( שעות 2-3ר ולהמתין "למ'  גר300-400בכמות של " 107
 . מסטיגגה

 
 זמן התייבשות 

 
 .  שבוע–ייבוש סופי ,  שעות24 –ייבוש למגע 

 
 אריזה

 
 .ג" ק7, ג" ק22

 
 הערות

 
 . ישום במים עד שבוע מגמר הימסטיגגיש להמנע מהרטבת ה .1
כלל (לאיטום אדניות ולמקלחות ,  אינו מיועד לאיטום מרפסות מתחת לריצוףמסטיגג .2

 ).זה נכון לכל חומרי האיטום האקריליים
 ).בטקל(אינו מיועד לאיטום גגות עם שיפועי בטון מוקצף מסטיגג  .3
 . יש לנקות את הכלים במים בגמר השימוש .4

 


