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  מסטיגג משוריי�

  משוריי� בסיבי� –חומר איטו� פולימרי לב� לגגות 
  318: מספר קטלוגי

  3/02: עדכו�
  

  מטרת השימוש
  

ומשופעי� ולגגות ישני� שכוסו בעבר , מיועד לאיטו� גגות בטו� חדשי�מסטיגג משוריי� 
  . בביטומ�

  
  הכנת השטח

  
  גג בטו� חדש 

לפחות  2%(לוודא כי קיי� שיפוע מתאי� . התשתית חייבת להיות ישרה בלי שקערוריות
מ בכל מפגש של שטח אנכי ואופקי "מ X 30 30לעצב רולקות קעורות ). ואפשרות לניקוז מי�

  .ע� טיט צמנטי משופר בפולימר אקרילי
  . שמני� וחומרי� זרי� אחרי�, לכלו', לנקות היטב את השטח מחלקי בטו� רופפי�

להמתי� , ר"למ' גר 300בכמות של , מי� 30% ) מדולל ב מסטיגג משוריי�למרוח שכבת יסוד 
  . מסטיגג משוריי�לפני התחלת יישו� , לייבוש השכבה) תלוי במזג האוויר(שעות  2)1
  

  גג מצופה בביטומ�
, לכלו', לנקות היטב את התשתית מאבק. לקל* חלקי ביטומ� רופפי�, להסיר הלבנה ישנה

לעצב . י� שיפוע מתאי� ואפשרות לניקוז מי�לוודא כי קי. שמני� וחומרי� זרי� אחרי�
מ בכל מפגש של שטח אנכי ואופקי ע� טיט צמנטי משופר "מ X 30 30רולקות קעורות 
ר ולהמתי� "למ' גר 400)300בכמות של " 107פריימר "למרוח שכבת יסוד . בפולימר אקרילי

  . מסטיגג משוריי�לפני יישו� ) תלוי במזג האוויר(שעות  3)2
  
  

  
  אופ� השימוש

  
  יישו� החומר

  . אי� צור' בדילול נוס*, החומר מוכ� לשימוש
  .היישו� ייעשה בהברשה. לבחוש היטב את החומר לפני השימוש

, רצפה) ר בכל מפגש קיר"ג למ"ק 1.5בכמות של  מסטיגג משוריי�יש למרוח שכבת חיזוק של 
  ).מ לכל כיוו�"ס 15(מ "ס 30ברצועה שרוחבה 
בכמות של  מסטיגג משוריי�שעות יש למרוח שכבה ראשונה של  5ני של לאחר ייבוש ראשו

 24)16להמתי� . מ על המעקות"ס 30תו' עליה עד לגובה , ר על כל שטח הגג"ג למ"ק 1.5
 מסטיגג משוריי�לאחר ייבוש השכבה יש למרוח שכבה נוספת של . שעות לייבוש השכבה

מפרט זה נכו� ג� לפתחי . ברולקותכולל בשטחי� האנכיי� ו, ר"ג למ"ק 1.5בכמות של 
  .מרזבי� ולהגבהות

    

  .ר בכל שכבה"ג למ"ק 1.5  תצרוכת

  
  זמ� התייבשות 

  
  . שבוע –ייבוש סופי , שעות 24 –ייבוש למגע 

  
  אריזה

  
  .ג"ק 7, ג"ק 20

  
  הערות

  

  . במי� עד שבוע מגמר היישו� מסטיגג משוריי�יש להמנע מהרטבת  .1

לאיטו� אדניות , ד לאיטו� מרפסות מתחת לריצו*אינו מיוע מסטיגג משוריי� .2
  ).כלל זה נכו� לכל חומרי האיטו� האקריליי�(ולמקלחות 

  ).בטקל(אינו מיועד לאיטו� גגות ע� שיפועי בטו� מוקצ*  מסטיגג משוריי� .3

  . יש לנקות את הכלי� במי� בגמר השימוש .4

 


