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 16פזקרול 
חומר איטום ביטומני חד רכיבי אלסטומרי ליישום קר

. ביטומני משחתי  הינו חומר איטום16פזקרול תאור המוצר
 וליישום יריעות ביטוגלס חומר עזר לאיטום בעיקר בעבודה עם יריעות ביטומניותמטרות השימוש

.בהדבקה קרה
 . ויריעות ביטומניותהדבקה מצוינת לבטון •יתרונות

  ללא צורך בחימוםיישום •
ניתן לעצב בקלות סביב אלמנטים מורכבים  •

 

מפרט טכני
משחה שחורההופעה

ל"מ/  גרם1.2משקל סגולי 
<80%אחוז מוצקים

 5°C <טמפרטורת יישום
 

:אופן השימוש
הכנת 
השטח

קליפות , אבק, וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים
חורים יש למלא בדייס . שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה, פירורי בטון,יציקה

 טמ ולתקן בעזרת טי" ס2חוטי קשירה יש לחתוך לעומק . צמנטי מושבח בפולימרים
.פולימרי

שכבת יסוד 
 פריימר-

GS-474  2-4ר והמתן "מ/ '  גר250 - בכמות של כיישם פריימר מסוג , חשוףעל בטון 
.בוש מלאשעות ליי

 • .ר לשכבה"מ/ג" ק1.5-2.5במשקל ) שפכטל( באמצעות  מרית 16פזקרול יישם אופן היישום
 -כ,  שעות יש ליישם שכבה נוספת24לאחר המתנה בת   .  ר"מ/ג" ק1.5-2.5 •
 .שבוע ימים: ייבוש סופי •
מלבין אקרילי או  סילברפז , אקרילפז, הלבן את שכבת האיטום באמצעות מאסטר גג •

 .    פזקרמתוצרת 
.בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו

 ליטר18פח אריזה
 • . תוצרת פזקרבטרפנטין מינרליניתן לדללו , במידה והחומר מסמיך. אין צורך בדילולהערות

 .יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה •
 .המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים •
 .אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב •
וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ,יבושו,בזמן ישום המוצר •

 . מהווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות הממסעולהימנ
 .מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר •

רא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית לפני השימוש במוצר יש לק • 
(  הבטיחות ןובגיליוהמוצר  הוראות 

בטיחות
.מ "אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע )  MSDS 

 . לא למאכל •
• .( S15  ( הרחק ממקורות חום 
• .( S16  (  העישון אסור -הרחק ממקור הצתה 
• (. S36/37/39  (מגן פנים מתאימים /כפפות מגן ומשקפי מגן, השתמש בביגוד מגן
•  .( S61 (התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות : מנע שחרור לסביבה

 

 

יחד עם זאת אנו  שומרים לעצמנו את  הזכות  לשנות את . המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך  שנים רבות
הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר , כמו כן. ם בוהמפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצויני

 .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש
.תיים לדרישותיוהיישום והתנאים הסביב, על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר




