
 

 
 44-7421128: פקס 44-7421128: 'טל, 11222מפרץ חיפה , 4היצירה ' רח. מ"עביטום ב

Email: head@bitum.co.il,  web site: WWW.BITUM.CO.IL 
  

 ( AQUAPOXY)  אקווה פוקסי

 .פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים
                                                                                                                        B 524  ,A 524 :מספר קטלוגי

 11/12: ןעדכו                                             
 .נטול ריח ואינו מכיל ממיסים, אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים הינו פריימר אקווה פוקסי תאור המוצר

עמידות כימית טובה וכושר הדבקה מעולה כאשר הוא משמש במערכות איטום  לאקווה פוקסי
 .וכמו כן ביטומן חם מושבח מסוג פוליגום המבוססות על לטקסים פולימריים

יריעות  ,ביישום על בטון מולטיגגו פוליברן, אקווה טקלמשמש כפריימר  אקווה פוקסי שמטרת השימו

כמו כן הוא משמש . קרילי ישן וציפוי פוליאריטני ישןציפוי א ,ביטומניות מצופות באגרגט

 . על תשתית בטון פוליגוםכפריימר ל

 : צבע  מפרט טכני
 

 )%(:תכולת מוצקים
 

 (ל"מ/'גר)משקל סגולי 
 

 (:pas)תצמיגו
 

 :יחסי ערבוב

 ( Cº24-ב) זמן עבודה לאחר ערבוב 

 לבן עד חום בהיר
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A=7.6,  B=3.7 
 
 

  דקות 54-06 
 

, (ג"ק 06..) Aחלק  אקווה פוקסילתוך ( ג"ק0..6 ) Bחלק  אקווה פוקסייש לשפוך  הכנת החומר
לערבב באיטיות עם , מ מתחת לקצה העליון של הדלי "ס 0עד לגובה של  מים להוסיף 

דקות עד לקבלת חומר הומוגני ולהשאירו  0-4למשך ( ד"סל 166-266)מערבל חשמלי 
   .דקות לפני השימוש 16-26במנוחה למשך 

הכנת השטח ופרטי . י איירלס"רולר או בהתזה ע, במברשת אקווה פוקסיניתן ליישם  אופן השימוש
 .י הוראות היישום של חומר האיטום המיועד"עפ –יישום נוספים 

 ר"מ/ ' גר 246 :יריעות ביטומניות מצופות באגרגט ,על בטון תצרוכת

 ר"מ/ ' גר 146 – 266: על ציפוי אקרילי ישן וציפוי פוליאוריטני ישן 

 .ר"מ/'גר 246-066 : במקרה של איטום תשתית בטון עם פוליגום

   ייבושזמן 

 . (46%ובלחות יחסית של   25ºC  –ב )   שעות 1-2:  שכבת ציפוי ייבוש לפני יישום
 .בתקופת הקיץ זמן הייבוש קרוב לשעה אחת

 . בימים מאד קרים הוא מתארך לשעתיים, בתקופת החורף הוא מתארך לשעה וחצי בדרך כלל
 עדיין דביקכאשר הוא  האקווה פוקסיוליישם את השכבה הבאה מעל  להקפידיש , בכל מקרה

  . א להמתין עד שיהיה חלק ובלתי דביקול

   אחסנה

 )  35ºC - 5ºC )מוגן מקרה ומטמפרטורות גבוהות ,  במקום קריר ומוצל

 אריזה 
 
 

 

 ג"ק A – ..06חלק 
 ג"ק B – 0..6חלק 

 ג"ק 11  –י ההנחיות "החומר לאחר הוספת מים עפ משקל
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  הערות ואזהרות

 AQUAPOXY ם וסבון מיד לאחר השימושרחץ ידיים במי, מסוכן בבליעה. 

 אין ליישם AQUAPOXY 25 שעות לפני טל 0 -לפני גשם או כ שעות . 
  אין ליישםAQUAPOXY  מעלות 4 –בטמפרטורה נמוכה מ. 
 אין ליישם AQUAPOXY בסמוך לסופת אבק . 

 אין לדלל את ה- AQUAPOXY  ,אין להוסיף מים או כל חומר אחר  . 
 

 


