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SAKRET SE 963   

  גמיש  איטום סיליקוני
  

  

    צבע
  לוח הגוונים של תרמוקירעל פי 

  סוג ומשקל אריזה
  מ"ל  300שפורפרת, 

  אריזה ב יח'מספר 
25  

  תקנים
לחומרי   1536מד בדרישות ת"י עו

  .ISO 8339נבדק לפי   איטום.

קנים יש לעבוד לפי הנחיות ת

   5566, 2378, 1555ישראליים 

  

  

      

  תכונות ושימושים עיקריים

 כל  בבשימוש , למילוי ואיטום מישקי התפשטות
 בעבודות ריצוף וחיפוי ,אריחי הקרמיקהסוגי 

 רכת  למילוי ואיטום מישקי התפשטות, במע
ללא    מלאכותית/ריצוף ו/או חיפוי באבן טבעית

 הכתמת האבן 
 טובים" ר חדרים "מתאים ליישום ב 
  עמיד בקרינתUV   ובפגעי מזג האוויר 
  מונע היווצרות עובש ופטריות 
 זכוכית, משטחים  בעל כושר הדבקות גבוה ל

 נחושת אלומיניום ו כגון מתכותמזוגגים ו
  וחיצונילשימוש פנימי 
   קל ונח לשימוש 

 בטמפרטורות   נשמרות החומר תכונות 
 +150°C  C°40-  

  
  

  

  נתונים טכניים

  25%: תנועהכושר  

 ק"ג/מ"ק 1-צפיפות: כ 

  :מ"מ 2שקיעה ≤ 

 :דקות 20-כ זמן היווצרות קרום בתנאי מעבדה 

  :ש' 24מ"מ כל  3קצב ייבוש  
  

  

  הרכב החומר 
  סיליקון ניטראלי טהור

  

  

  אופייניתתצרוכת 
  מ"מ 5/5למישקים במידות -מ'/יח' 12

  מ"מ 10/10קים במידות למיש-מ'/יח' 3
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  אופן היישום

  רקע ותשתית

  המישק המיועד למילוי יהיה יבש, נקי וללא עקבות של כל גורם
  לגרום כשל ביישום. העלול

 וצדי האריחים. ותלפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית  

  ופן ההשמהא

 מסוג " בפריימר להשתמש יש"SAKRET PR 002  יישום לפני 
"SAKRET SE 963 "  בבריכות שחייה ובמקומות עם מים

  עומדים.

 מתאים  אקדח באמצעות החומר את ליישם יש.  

 על מתון בלחץ, מתמשכת ברצועה המישקים את למלא יש 
  .המישק של אחיד למילוי, ההדק

 היישום  לאחר  מיד  מתאים  כלי  באמצעות  החומר  את  להחליק  יש.  
  

  

 הנחיות כלליות
 .יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב 

   חודשים מתאריך הייצור, כשהוא   18החומר מתאים לשימוש עד
 מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

 :צלזיוס. 5˚-35˚ טווח הטמפ' המותרת ליישום 

  התקנים הרלוונטיים.יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות 

  טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת
 הנחיות ומפרט טכני.

  ,להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים
  הרבה מים.בלשטוף 

 
  

  
  
  
  
  
  

  אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה 

ל המבצע לבדוק התאמת המוצר במקום אחריות המבצע. ע

והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות  במגע ולביצוע נאות של העבודה.

לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. 

  באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. 

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  עדכון תאריך
  2020 מאי

  


