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AQUATECH  

  

  . מבוססת מי�מערכת איטו� פוליאוריטנית 
  

  08/09: עדכו�                                                                                           430 :מספר קטלוגי
  

  
  תאור המוצר

 

AQUATECH  חדשנית מבוססת מי�הינה מערכת איטו� פוליאוריטנית .  

אינ� רעילי� ואינ� מזיקי� , הינ� ידידותיי� לאד� ולסביבה AQUATECH  !  מרכיבי ה
  .יי� קיימי�טנבניגוד לחומרי� פוליאורי, במגע או בנשימה

, עמידה בשחיקה, ממברנה אוטמת חזקה וגמישה, לאחר התקשותו, יוצר AQUATECH !  ה
  .בעלת פני שטח חלקי� ומראה אסתטי נאה

בפני ע% פוליאוריט� אליפטי איכותי והינו בעל עמידות גבוהה  מבוסס AQUATECH  !  ה
  .U.Vקרינת 

  
  

  מטרת השימוש
  

  .רצפת מרפסות ותעלות ניקוז, גגות בטו� חשופי� ומרוצפי� איטו� 
  

  
  מפרט טכני

  
  :מראה

  
  ני� אפור ולב� בגוו רכיבי חדחומר משחתי 

  
  .ל"מ/'גר 1.37  :משקל סגולי

  
  cps 35,000  :צמיגות

  
  400%  :כושר התארכות

  
  :חוזק בקריעה

  
  :גמישות בקור

MPA 6.0  
  

C °30 !.  
  

  .עמידות טובה מאוד  :שעות UV ,2000 !בליה מואצת ב
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  אופ� השימוש
  

  : AQUATECHהתשתיות המיועדות לאיטו� ב 
  .פוליאוריטניי� ישני�/גגות מצופי� בציפוי� אקריליי� , גגות בטו� חדש או יש�

  
  :חהכנת השט

  

  :כללי
רולקות מעוגלות במפגש ע� כל ,  )1.5%מינימו� (שיפועי זרימה , וודא תקינות מרזבי� 

  מ בכל מפגש"ס 1.5X1.5יש לייש� רולקות במידות , במידה ואי� רולקות . משטח אנכי 
  ).מכמות הצמנט 20%(מטיט צמנטי מושבח בפולימר אקרילי , רצפה!קיר

  :בגג בטו� חדש
  ).לא בטקל(זק ויציב יש לוודא שהבטו� ח

גג היש להסיר חלקי� רופפי� מ. )יו� מיציקתו 30מינימו� (וודא גמר אשפרת הבטו� כנדרש 
  .שעות 48וודא ייבוש הבטו� במש% .ולשטו0 בלח/ מי�

  :פוליאוריטני יש�/בגג בטו� יש� או בגג מצופה בציפוי אקרילי
יש לדאוג . מתי� לייבוש מלאלשטו0 את הגג בלח/ מי� חזק ולה,יש להסיר חלקי� רופפי� 

  .במידה ואינ�, ל "לייש� רולקות כנ
לחזק ברגי� , יש להסיר חלודה , בתעלות הניקוז  ובאלמנטי� ממתכת אשר קיימי� בגג א

על הברגי� ובמרווחי� בי� פלטות  921לייש� מסטיק פוליאוריטני כגו� וולק� , רופפי� 
  . לאלשטו0 את האלמנטי� ולהמתי� לייבוש מ, המתכת 

  :ביצוע שכבת האיטו�
  

  .ר"מ/ר"ג 250על פני הגג בכמות של ) אקווה פוקסי( AQUAPOXYיש להתיז .1
  .שעות 12: המתנה לייבוש   
  
  :סדקי�/טיפול ברולקות .2

  אפור בכמות שלAQUATECH ייש� במברשת שכבת . וודא כי השטח נקי מאבק    
  .לאור% הרולקות ועל סדקי� נימיי�מ "ס 10ר  וברוחב "מ/ג"ק  1    
  מ  "ס 1מ ייש� קוד� לכ� שכבת סיליקו� ניטרלי ברוחב כ "מ 1על סדקי� שרוחב� עולה על    

  לאחר ). באזור הסדק AQUATECHלהפרדה בי� הבטו� ל (בעובי מינימלי , ג הסדק"ע   

  מות שלבכ AQUATECHייש� לאורכו שכבת , ) דקות 15מינימו� (ייבוש הסיליקו�    
  . מ"ס 10ברצועה שרוחבה כ , ר"מ/ג"ק 1   

  ,אפור לאורכ�  AQUATECHיש לצפות ב  –פתחי מרזב או צינורות היוצאי� מהגג     
  .מ מעל או מתחת מישור הגג"ס 10 ! כ    
  

  ,סדקי� ופתחי מרזב , האפור על רולקות AQUATECHלאחר ייבוש מלא של פסי ה . 3

   900הברשה על כל שטח הגג בכמות של /ר בהתזה אפו AQUATECHייש� שכבת     
  .מ "ס 20יש לעלות על הקירות בהיק0 הגג עד לגובה מינימלי של .ר"מ/ר"ג    
  ,מ מעל גובה הסיומת של שכבת האיטו� הישנה "ס 5בכל מקרה יש לעבור לפחות ב     
  יבוש השכבה לאחר י. שעות  8!6וודא ייבוש השיכבה הראשונה במש% . במידה וקיימת      

  .ר"מ/ר"ג 900לב� בכמות של  AQUATECHל של "הראשונה יש לייש� שכבה נוספת כנ     
  

  .ר"ג למ"ק 1.8:  כ הכמות הכוללת"סה     
  

  , לב�  AQUATECHשל , ר מומל/ לייש� שכבה שלישית "מ 500בגגות ששטח� מעל ל      
  .כבה השנייהשעות לאחר ישו� הש 18!15, ר"ר למ"ג 900בכמות של      

  
  .ביישו� במברשת יש לבצע השכבות בכיווני הברשה צולבי�     
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AQUATECH  

  

  .איטו� פוליאוריטנית מבוססת מי�  מערכת
  

  08/09: עדכו�                                                               430:מספר קטלוגי
  

  
  זמ� ייבוש

  

  ). לחות 50% !וב C º25 ! ב(שעות  8!6: למגע
  .ימי� 14: זמ� ייבוש סופי

  
  

  
  אחסנה

  

  

  )35ºC – ºC 5( ג� מתנאי קרה וטמפרטורות גבוהותמו, בצל
  

  
  אריזה

  
  ג"ק 18
  

  
  הערות ואזהרות

 

• AQUATECH רח/ ידיי� במי� וסבו� מיד לאחר השימוש, מסוכ� בבליעה.  

  . טל שעות לפני 6 ! לפני גש� או כ שעות AQUATECH 24 אי� לייש� •

  .מעלות 5 –בטמפרטורה נמוכה מ  AQUATECHאי� לייש�  •

  . בסמו% לסופת אבק AQUATECH אי� לייש� •

�אי� לדלל את ה • AQUATECH  ,אי� להוסי0 מי� או כל חומר אחר  . 

 .ימי� לפחות לאחר גמר היישו� 14נית� לבצע בדיקת הצפה  •

 . חתר בשכבה א"מ/ג"ק 1בכמות אשר עולה על  AQUATECHאי� לייש�  •
  

 


