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     SP 2503/פוליפז 
תוהניתן לקילוף בקלגב בעלת  יריעת ביטומנית לתשתיות 

  פוליאסטרבלבדמשוריינות , לפני השטח בחמום קל אלסטומרית הנדבקת  ביטומנית ת איטוםיריעתאור המוצר
  .בעלת פן עליון חול ו  ,בעל חוזק גבוה

.ישום היריעה בזמן  יש להסיראותהדקה  יריעה ולפס החפיפה מוצמדתחלק התחתון של היריעה ל
מטרות 
השימוש

על היריעות מתאימות ליישום . משטחי בטון בגשרים ומסעותשל איטום מתאימה למערכות  .1
 .ועל בטון, על אספלט, ביטומן חם אלסטומרי

לצורך דחיית השתקפות , ממברנת חיזוק על פני מיסעות קיימות ניזוקות לפני ריבודן מחדש .2
  .ההמיסעומשרינת את , מונעת חדירת מים לשתית, טית החדשההסדיקה בשכבה האספל

 קרקעיים המיועדים לריבוד בשכבה אספלטית –איטום חניונים עיליים ותת מתאימה למערכת  .3
  ).מ" ס4מינימום עובי (עליונה 

.הדבקה מושלמת לפני השטח, ימינימאלחמום , תפוקות גבוהות מאוד ליום עבודהיתרונות
  

מפרט טכני
  0.3±3.0מ"מ, עובי

  לבד פוליאסטר חזק במיוחדשריון

  10'מ, אורך גליל

  1'מ, רוחב גליל

 )11 סעיף DIN -52123  (1430/3י "ת<N/5CM  700 במתיחה לאורך חוזק

 )11 סעיף DIN -52123  (1430/3י "ת<N/5CM 700 במתיחה לרוחב  חוזק

 )11 סעיף DIN -52123  (1430/3י "ת<35% %התארכות לאורך

 )11 סעיף DIN -52123  (1430/3י "ת<%35% התארכות לרוחב

  )DIN -52123  (1430/3י "ת<C 110°עמידות בחום 

 )12 סעיף DIN -52123  (1430/3י "ת  C  <-20°עמידות בקור 

)2009 (51.04 צ" במפרט מע51.07.02.04טבלה מתאיםהתאמה למפרטים
  

:אופן השימוש
שמן , פירורי בטון,קליפות יציקה, אבק, פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים וודא כיטחהכנת הש

  . ר יכול להפריע להדבקהוכל חומר זר אש
  . על בטון במיועד לאיטוםCOMPOUND CURINGאין ליישם  
 ,בכמות המתאימה לסוג המשטח, XL-100 מסוג אפוקסי מומלץ ליישם פריימר  בטוןבתשתיות

במיוחד כאשר יש חשש להופעת .  שכבות2- מים מיושם ב30%-אחר דילול בר ל"מ/ר" ג350 –כ 
  .טרם הדבקת היריעהשל הפריימר יש להמתין ליבוש מלא  BLISTERS)(בועות 

במידת הצורך)  מתוצרת פזקרMS–10אמולביט (בתשתיות אספלט ניתן ליישם ציפוי יסוד 

  .ונמצאת במגמת עליה, 5°C –היריעות כאשר הטמפרטורה בסביבה גבוהה מ ניתן ליישם את אופן היישום
. לפני הדבקת היריעה למשטחהפוליאתילן יש לקלף את גב 

.על משטח עץ עטופים בשרינק גלילים 30אריזה
  .5°Cמעל בטמפרטורה ומאוורר  יבש  מוצלאחסן במקום •הערות

  .יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד •
 .משטח על משטחאו לאחסן ח  להניאין •
 .מפרטי התקנה לאיטום מיסעות גשרים ולהתקנה בין שכבות האספלט ניתן לקבל על פי דרישה •

  
יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין . 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 לחומרים ולתנאים , כמו כן. ם לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בואנו אחראי
  . במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. הסביבתיים לפני השימוש

.         היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו,  התאמת המוצרעל המשתמש לבדוק לפני השימוש את. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר

  


