
נתונים טכניים:
איטום חיבורים וסדקים בין חלקי עץ:	 

    )ארונות, ריצוף למינציה, משטחי עבודה, כיריים לבישול, לוח בסיס ועוד(.
איטום חיבורים וסדקים בין עץ לרכיבי בנייה )דלתות, חלונות עוד(.	 
אין למרוח על ברזל בלי להגן על החיבורים.	 
אין למרוח על עיוותים בחיבורים שעולים על 10%.	 
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חומר איטום לעץ ופרקט מיוחד לחיבורים 
וסדקים בין עץ לחומרים אחרים.

סינטסל® מרק לעץ ופרקט

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

יישום עיקרי:
היצמדות מצוינת לפרקטים, טיח, בטון, לבנים, 	 

אלומיניום, פוליוויניל, PVC, קרמיקה וזכוכית
על בסיס מים	 
יישום קל בטמפרטורה של 5 עד 50 מעלות 	 

צלזיוס.
חומר מאוד גמיש	 
ניתן לצבוע עליו, כולל לכה	 
נטול ריח	 
אינו נסדק	 
קל לניקוי באמצעות מים לפני שמתייבש	 
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני	 
לא משחיר	 

)המשך(
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האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

הכנת המשטח:
לפני האיטום, המשטחים צריכים להיות נקיים ויבשים, ללא אבק, שומן ושאריות חומרי איטום 

קודמים או חומרים אחרים. 

מידות:
כאשר מיישמים על חיבורים לחוצים המרחק ביניהם צריך להיות לפחות להיות פי 6 מהמקסימום הצפוי.

הוראות:

אופן היישום:
יש לחתוך את קצה המחסנית, להבריג את הזרבובית לאקדח האיטום ולחתוך שיפועים 	 

ככל הנדרש, בהתאם לחיבורים. 
את החומר מיישמים באמצעות קצה הזרבובית לאורך החיבור, לאחר מכן מחליקים את 	 

החומר באמצעות מרית. 
יש להגן על חומר האיטום מפני גשם במהלך שעתיים עד חמש שעות לאחר היישום.	 

צביעה:
ניתן לצבוע את החומר בלכה וצבע - עם זאת לכות וצבעים נוקשים או גמישים מדי עשויים 

לגרום להיווצרות סדקים.

ניקוי:
כאשר חומר האיטום עדיין רטוב, ניתן לנקות במים את כל הכלים המשמשים ליישומו. 

לאחר ייבוש, ניקוי מכני הוא השיטה הקלה ביותר.

אופן היישום:
יש לחתוך את קצה המחסנית, להבריג את הזרבובית לאקדח האיטום ולחתוך שיפועים 	 

ככל הנדרש, בהתאם לחיבורים. 
את החומר מיישמים באמצעות קצה הזרבובית לאורך החיבור, לאחר מכן מחליקים את 	 

החומר באמצעות מרית. 
יש להגן על חומר האיטום מפני גשם במהלך שעתיים עד חמש שעות לאחר היישום.	 

איחסון ואספקה:
יש לאחסן במקום יבש ומאוורר, באריזתו המקורית וכל עוד לא נפתח, המוצר יכול 	 

להישמר לאורך 36 חודשים.
המוצר מגיע במחסניות פלסטיק של 300 מ"ל ובצינורות פלסטיק של 125 מ"ל.	 
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האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

בריאות ובטיחות:
בדומה לצבעים על בסיס מים מרק לעץ סינטסל מכיל מונומרים נדיפים, לכן 	 

חובה ליישם בחדר מאוורר.
יש להימנע מכל מגע עם העיניים כדי למנוע גירוי בזמן האיטום. במידה והיה 	 

מגע, יש לשטוף עם כמויות גדולות של מים ובמקרה הצורך לפנות לייעוץ רפואי.
אין לשטוף ידיים עם ממסים.	 
יש להשתמש בכפפות ולשטוף כתמים עם חומרי ניקוי לפני הייבוש.	 
למידע נוסף עיינו בגיליון בנתונים הבטיחותי.	 

צבעים:
אורן אשור לבן	 
 	 Sapelly Cherry

אפור בהיר	 
אלון אגוז 	 
אפור כהה	 
פשתן ערמונים 	 
וונגה קנקון	 


