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  מולטיגג טרה קוטה
  חומר איטו� מתקד� לרוכבי� בגגות רעפי�

  T 313:מספר קטלוגי
  
  

  6/09: עדכו�
על בסיס פולימרי�  בגוו� טרה קוטה הינו ציפוי אוט� מקצועי טרה קוטה מולטיגג  תאור המוצר

. אשר הופ  ע� התייבשותו לממברנת איטו� עמידה מאוד ומאריכת ימי�, משולבי�
  . מקני� לו כושר גישור גבוה מעל סדקי� בתשתיתו שלו בצירו$ חוזק האלסטיות הגבוהה

הינו  טרה קוטה המולטיגג .בהברשהנוח לישו� , משחתיהינו חומר  טרה קוטה המולטיגג
  . ידידותי למשתמש ואינו דליק, חומר על בסיס מי�

  
עשויי� מחרס או שר א, )בלבד(רוכבי� בגגות רעפי� משמש לאיטו�  טרה קוטה המולטיגג  מטרת השימוש

  .בגוו� טרה קוטה, מבטו�
  

  .חומר משחתי בגוו� טרה קוטה  :מראה  מפרט טכני

  .ל"מ/'גר 1.35  :משקל סגולי

  .cps 50,000  :צמיגות
  .350%  :כושר התארכות

  ., C °25  :גמישות בקור
  .עמידות טובה מאוד  :U.V –עמידות ב 

  :כושר גישור על פני סדקי�
  מ"מ 1במפתח מחזורי�  500
  מ"מ 3מחזורי� במפתח  6000+ 
  )מ"מ 2 –עובי מולטיגג (

  החומר לא נקרע

  
  אופ� השימוש

  

  הכנת השטח
  .של� וללא סדקי� משמעותיי�, וודא שהרוכבי� יציבי� ומילוי הבטו� ביניה� תקי� 

או (יש להסיר אותו ולתק� בבטו� חדש , או סדוק באופ� משמעותי/במידה והבטו� מתפורר ו
  ).מר יעודי אחר למטרה זוחו

  .לשטו$ במי� ולהמתי� לייבוש ראשוני, יש לנקות היטב את פני השטח
  

  אופ� היישו�
ר כל "מ/ג"ק 1בשתי שכבות בכמות של " מולטיגג טרה קוטה"י מריחת ה"היישו� יתבצע ע

  .שעות 4,2המתנה לייבוש בי� השכבות . אחת
י הברשה "להשגת תוצאות טובות מאוד מומל0 להרטיב את פני השטח המיועדי� לאיטו� ע

לפני ישו� ,במי� נקיי� והמתנה של מספר דקות עד להגעה לפני שטח יבשי� למחצה
  " מולטיגג טרה קוטה"ה
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  6/09: עדכו�
  

  זמ� ייבוש
  

  ). לחות 50% ,וב C º25 , ב(שעות  4,2: למגע
  .ימי� 14: זמ� ייבוש סופי

  
  

  
  אחסנה

  

  
  . מוג� מתנאי קרה וטמפרטורות גבוהות, בצל

יש להצמיד היטב ניילו� אל שטח הפני� העליו� של החומר ולסגור המכסה   ,שארית במיכל 
  .היטב

  
  אריזה

  
  .ג"ק 6, ג"ק 22
  

  
  הרותהערות ואז

 

  .רח0 ידיי� במי� וסבו� מיד לאחר השימוש, מסוכ� בבליעה •

  . שעות לפני טל 6 ,לפני גש� או כ שעות 36אי� לייש�  •

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

  . אי� לייש� בסמו  לסופת אבק •

 .  אי� להוסי$ מי� או כל חומר אחר,  ג טרה קוטהמולטיגאי� לדלל את ה •

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

 . ר בשכבה אחת"מ/ג"ק 1.25בכמות אשר עולה על  מולטיגג טרה קוטהאי� לייש�  •

 700,כ(בשכבות דקות יותר  טרה קוטה המולטיגגבתקופת החור$ מומל0 לייש� את  •
 . שעות 24,16: זמ� המתנה בי� השכבות ).ר כל אחת"מ/'גר

  
  
  
  
  
  
  
  

 


