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   אספלט קר–אקסל 
  אספלט קר פולימרי להטלאה קבועה

  
חומרים , אספלט קר פולימרי להטלאות המבוסס על קשרן ביטומני משופר בפולימריםתאור המוצר

.ממיסים אורגניים וקופלימרים, פעילי שטח
נדבק " אקסל. "תיקון בורות ותעלות במסעות אספלט ובטון בכל תנאי מזג אווירמטרת השימוש

מאפשר ביצוע עבודות אחזקה וריבוד " אקסל. "ות הבור גם כשהוא מלא מיםלדפנ
 .באספלט קר ברמה המקובלת לאספלט חם

 פתיחה מידית לתנועה לאחר היישום •יתרונות
 יישום בכל תנאי מזג האוויר •
 אין צורך בחימום •
 נשאר במקום לאורך זמן •

  

 :מפרט טכני
תערובת אספלטית דביקההופעה

מידיתנועהזמן פתיחה ל
  

:אופן השימוש
הכנת 
השטח

  .מ" ס5 עומק מינימלי  של –ניקוי הבור  .1
 ).ניתן להשאיר את המים בבור(שטיפת דפנות הבור בעזרת המים  .2

אופן 
היישום

או במספר שכבות מהודקות במידה והבור , מ" ס5 שכבה אחת של -"  אקסל"מילוי הבור ב .1
 .עמוק יותר

 .או מכני ללא ריטוטהידוק הבור בעזרת מהדק ידני  .2
 .מהדק ידני ללא ריטוט, מכבש, הידוק הבור בעזרת גלגלי רכב .3
 .פיזור חול או אבק מחצבה על פני השטח .4
 פתיחה לתנועה .5

 . שק על משטח עץ מחוזק בשרינק50/ ג " ק20שקים  •אריזה
 .Big Bagשקי ענק  •

  . עד שנה–) בשקים או בצוברים(זמן האחסנה של החומר  •הערות
  .וליישום סביב מכסים של שוחות ביוב, תאים גם לסגירת תעלות שנחפרו בכבישמ" אקסל" •
  .מתאים ליישום בבורות מתוחמים בלבד" אקסל" •
 .יש לשמור החומר במקום מקורה ומאוורר היטב •
 .Cº 10במזג אויר קר מומלץ להחזיק את החומר בטמפרטורה גבוהה מ  •
 .יות של בתים פרטיים וחניונים בהם יש סיבובי גלגלים רביםהחומר אינו מתאים ביישום לחנ •

הוראות 
בטיחות

לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית  •
 מ "אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע ) MSDS( המוצר ובגיליון הבטיחות 

 . לא למאכל •
מגן / משקפי מגן, כפפות, ביגוד מתאים(השתמש בציוד מגן אישי , בזמן השימוש בחומר •

 ).פנים
 .רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש •

 

יחד עם זאת אנו  שומרים לעצמנו את  הזכות  לשנות . המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך  שנים רבות
הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת , כמו כן. ספרים המצוינים בואת המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמ
  .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש

.והתנאים הסביבתיים לדרישותיוהיישום , על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר

  


