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REMMERS BIT 1K S 

 תיאור המוצר :

, מוכן לשימוש לאיטום משטחי בטון אופקיים חומר ביטומני חד רכיבי על בסיס מים מעושר בפולימר

 במריחה.מ"מ, ליישום בהתזה או  2ואנכיים, מהיר ייבוש, מגשר על סדקים של עד 

 

 

 מטרות השימוש :

מתאים לאיטום קירות דיפון, קירות מרתף, קורות יסוד, אלמנטי בטון הטמונים בקרקע, קירות חוץ 

 וחדרים רטובים. מרפסות קונזוליות. ,תחת חיפויי אבן

 

 

 יתרונות :

 על בסיס מים ידידותי לסביבה

 ליישום מהיר בהתזה או במריחה

 חד רכיבי מהיר ייבוש

 ליישום בשכבה אחת בהתזהניתן 

 

 

 :יישום והכנת השטח 

 התשתית לאיטום תהייה יציבה ללא חורים, סגרציות ובליטות.

 האיטום יבוצע על גבי שטח נקי מאבק ושומן או כל חומר אחר העלול למנוע הידבקות .

 .ניתן לבצע איטום על משטחים לחים יבשי פנים

 "ג/מ"ר, זמן ק 9.2בכמות של  0:0מדולל במים איזופריימר  על גבי שטח יש ליישם פריימר מסוג 

 יר, אין להשתמש בחומר עצמו מדולל ושעות על פי תנאי מזג האו 4 – 0התייבשות של לפחות 

 פריימר.כבמים 
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 :יישום והכנת השטח המשך 

 רלס מתאים במריחה עם מברשת.יבהתזה באמצעות אי  REMMERS BIT 1K S היישום 

 את המוצר עם מים.אין לערבב 

השעות הקרובות  24שעות, אין ליישם את החומר במקרה של צפי לגשם ב 09זמן ייבוש לפחות 

 .C19והגדולה מ  C5ליישום, אין ליישם בטמפ' הקטנה מ 

 

או יריעות ניקוז איזופילטר משולבות בבד  8דריין והגנת האיטום באמצעות יריעות הגנה מסוג איז

 טות תמיד לאדמה (גאוטכני. ) כיוון הבלי

 

 : REMMERS BIT 1K Sתכונות ה 

 

 ס"מ\גר' 0.94 –משקל סגולי 

  22% –אחוז מוצקים 

PH – 09.5 

 מ"מ 4מ"מ לשכבה יבשה בעובי  2גישור סדקים עד 

 

 

 :כמויות יישום

 מ"מ 0מ"ר = \ק"ג 0.4

 

 :אריזה 

 ק"ג, לאחסן במקום מוצל יבש למשך עד חצי שנה. 19פח מתכת פתיחה מהירה 

 

 :בטיחות 

 בדגש על משקפי מגן, במקרה והחומר בא במגע עם העור לא למאכל, יש להשתמש בציוד מגן אישי 

 יש לשטוף במים, במגע עם העיניים יש לשטוף במים בלבד ולפנות לעזרה רפואית.


