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אשר , על בסיס פולימרים משולבים גמיש במיוחדאוטם  דקורטיבי הינו ציפוי מט מולטיגג תאור המוצר

האלסטיות . עמידה מאוד ומאריכת ימיםדקורטיבית הופך עם התייבשותו לממברנת איטום 
 . מקנים לו כושר גישור גבוה מעל סדקים בתשתיתו בצירוף חוזקהגבוהה שלו 

הינו  מט המולטיגג. רולר או מברשת, נוח לישום בהתזה, משחתיהינו חומר  מט המולטיגג
 . ידידותי למשתמש ואינו דליק, חומר על בסיס מים

 
גמיש , אוטם כמו גם לציפוי, לציפוי קירות חוץ המחדירים מיםמשמש  מט המולטיגג מטרת השימוש

 .ודקורטיבי של קירות חוץ חדשים
 

 חומר משחתי לבן או מגוון :מראה מפרט טכני
 .ל"מ0'גר 1.06 :משקל סגולי

 Cps 30,666 – 06,666 :צמיגות
 066% :כושר התארכות

- C °36 :גמישות בקור
 עמידות טובה מאוד :שעות UV ,0666 -בליה מואצת ב

 :יםכושר גישור על פני סדק
                         ºC03 -מעבר אדים ב 

                      

 מעולה
 שעות 00* ר "מ0מ"מ* ' גר 16.0

 

 
 

 
 הכנת השטח

 
 

מינרלי או ציפוי  –חומר התשתית . ללא חלקים רופפים, התשתית תהיה יציבה ונקיה -
 . אקרילי יציב

 .שעות לייבוש 04יש לשטוף את קיר החוץ במים ולהמתין  -
יש  –במידה ויש סדקים רחבים יותר . סדקים נימיים –סדיקה מקסימלית מותרת  -

, מ לאורך הסדק"מ 0י מריחת סיליקון נייטרלי בשכבה דקה וברוחב "לטפל בהם ע
 -ר וברוחב כ"מ0ג"ק 1.00התזת מולטיגג לאורך הסדק בכמות של 0 ייבוש מלא ומריחת 

 .מ"ס 16

 . ר"מ0'גר 006על פני הקיר בכמות של מולטיגג פריימר לתשתיות מיוחדות יש להתיז  -
 .שעות 0-1: המתנה לייבוש     

 
 ביצוע שכבת האיטום

 
בשתי  מולטיגג מטלאורך הסדקים יש ליישם מולטיגג מט ה" פסי"לאחר ייבוש מלא של 

 מולטיגג במקרה של קירות סדוקים יש ליישם. ר לכל שכבה"מ0'גר 066שכבות בכמות של 
 .ר כל אחת"מ0'גר 466בשתי שכבות של  מט

 שעות 3-0: המתנה לייבוש בין השכבות 
 .ביישום במברשת יש לבצע השכבות בכיווני הברשה צולבים
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 זמן ייבוש

 
 (. לחות 06% -וב C º00 -ב)שעות  0-3: למגע

 .ימים 0: זמן ייבוש סופי
 
 

 
 אחסנה

 

 
 . מוגן מתנאי קרה וטמפרטורות גבוהות, בצל

יש להצמיד היטב ניילון אל שטח הפנים העליון של החומר ולסגור המכסה   -שארית במיכל 
 .היטב

 
 אריזה

 
 ג"ק 00

 
 ן מיד לאחר השימושרחץ ידיים במים וסבו, מסוכן בבליעה מולטיגג מט  הערות ואזהרות

  שעות לפני טל 0 –שעות לפני גשם או כ  00 מולטיגג מטאין ליישם 

  או בטמפרטורה גבוהה מ, מעלות 0 -בטמפרטורה נמוכה מ מולטיגג מטאין ליישם- 
C º30 

  בסמוך לסופת אבק מולטיגג מטאין ליישם 

 אין להוסיף מים או כל חומר, מולטיגג מטאין לדלל את ה 

  ר  בשכבה אחת"מ0ג"ק 1.6בכמות אשר עולה על  טיגג מטמולאין ליישם 

  מולטיגג מטשעות לייבוש בין שכבות ה 0-0בתקופת החורף יש להמתין 
 

 


