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 תיאור המוצר

חומר איטום חד רכיבי, המאפשר יצירת שכבת 
איטום המבוססת על פוליאוריתן אלסטומרי 

 ושרפים ביטומנים.   
 

 יתרונות המוצר

ועמידות מכאנית גבוהה. יכולת התארכות  •
 סדקים.ל ע לגשר

 . -C◦80 - C◦40טמפ' : עמידות  •

(הידבקות) טובה על יכולת אדהזיה  •
 מצעים נקבוביים.

 מים. חדירת עמידות גבוהה בפני  •

 מתייבש במהירות. •

 עמידות כימית טובה. •

  קל ונוח לערבוב. •
 

 שימושים

יסודות, באיטום פני השטח למשמש  •
מרתפים, גגות, חדרי אמבטיה ומרפסות 

, מכלים (מאגרי מים)), יםאריחל(מתחת 

 (בשיטת "חפירה וכיסוי")  מנהרות

 ה.דומוכ

 אריזה

 חורצבע: ש
 ק"ג. 23פח 

 
 צריכה מומלצת

 במצב הצריכה תלויה ר."מ / ק"ג 1.3-1.8 

 .התשתית (חספוס פני השטח)

 זמן ייבוש

 תלוי בתנאים הסביבתיים שעות, 24- 12 

 
 

 

 

 

 

 יישוםהוראות 

זה ביום  מוצריש להימנע מלהשתמש ב
 גשום.

 הכנה  

חלקים . שטח היישום צריך להיות נקי מ1
 , אבק וכדומה. יםרופפ

מומלץ   PRIMER VL. כיסוי פני השטח עם2
לצורך שיפור התכונות המכאניות של פני שטח 

 יםשטחמ שימוש עלמיש להימנע  הבטון.

 PRIMER במשטחים לחים יש ליישםרטובים, 

EP-W. 

 ELASTOSEAL-PU25עם . סדקים יש לאטום 3

 

 יישום

שכבות  1-3 -יש ליישם את החומר ב
(התזה).  איירלס, מברשת או רולרבאמצעות 

ולא  שעתייםכשכבות הוא המרווח הזמן בין 
תלוי  הייבוששעות. עם זאת,  48 - יותר מ

 סביבתיים.התנאים בבמידה רבה 

 
 מידע טכני

 ,-(ב ייבוש ראשוני למגע

 C◦23 %50 (לחות יחסית 

 דקות 45

התארכות בנקודת השבירה 
)DIN 53504( 

1000%  

 DIN 53504( 24.2 N/mmחוזק מתיחה (

 SHORE A( 60קשיות (

 (גר'/מ"ל) 1.26 משקל סגולי
 

 

 

 

 

המידע המוצג לעיל בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות על פרטי הכנת השטח, אופן היישום והשימוש בחומר ניתנים למשתמש 
החברה בשימוש החומרים. אין החברה אחראית לכל פגם או תוצאה בלתי רצויה הנגרמת סיון יסת על נסבתום לב וכהמלצה בלבד המתב

חדשה של העלון מובאים כדוגמאות בלבד ואין לראותם כמפרטים מחייבים. גרסה  טכנימשימוש לקוי במוצר. הנתונים המובאים בעלון ה
כני טמחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף, על כן, יש לפנות למחלקה הטכנית שלנו על מנת לקבל את העלון ה כניטה

 גליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל לפי דרישה. המעודכן ביותר.

LASTOFLEX-PB 1K  

 חד רכיבי PBלאסטופלקס 
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