
יתרונות:
 אטום לגשם 	 
 יישום מהיר במיוחד	 
 צריכה חסכונית	 
 קל ליישום על ידי מילוי או ריסוס	 
 אלסטי וגמיש מאוד	 
 לאחר ייבוש מלא עמיד בפני לחץ מים	 
 אין צורך בשכבת טיח לבנייה	 
 מדביק פנלים של בידוד על מגוון משטחים	 
 נטול ממס וידידותי לסביבה	 
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תיאור במוצר:
משחה ביטומנית חד רכיבית, גמישה על בסיס מים לאיטום חדרים רטובים. היא מכילה פתיתי 

קלקר, מגשרת על סדקים ומיושמת כשכבה עבה נגד מים וטחב. היא מעולה להדבקת פנלים של 
בידוד טרמי על פני משטחים שונים, נבדקה על ידי מכון התקנים ועומדת בכל התקנים הנדרשים. 

המוצר מאופיין בייבוש מהיר ויסודי ואטימות גדולה נגד גשם. המשחה נטולת ממסים וידידותית 
לסביבה. לאחר הייבוש מספקת איטום גמיש מאוד גם מפני חומרים אגרסיביים שנמצאים באופן 

טבעי בקרקע. 

משחה ביטומנית לחדרים רטובים

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.

אופן שימוש:
משחה ביטומנית לחדרים רטובים משמשת לאיטום חיצוני קבוע וגמיש של בניינים בנקודות 

המגע עם האדמה. המוצר מתאים לשימוש על משטחים אופקיים ואנכיים בשיטת מילוי או 
ריסוס. משחה ביטומנית לחדרים רטובים יכולה גם לשמש כאיטום ביניים )תחת גימור מלט( של 

רצפות, מרפסות וטרסות, כמו גם להדבקת פנלים של בידוד מקצף קשיח.
המוצר נצמד היטב לכל המצעים המינרליים הן יבשים והן מעט לחים, כמו גם לתשתיות 

ביטומניות כל עוד הן בעלות יציבות מספקת.

סוג:
משחה ביטומנית חד רכיבית

צבע:
שחור
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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.

איחסון:
יש להגן על המוצר מפני כפור! 	 
יש להימנע מטמפרטורות גבוהות מעל 30 מעלות צלזיוס ואור שמש ישיר. 	 
חיי מדף – 6 חודשים לפחות באריזה מקורית שלא נפתחה.	 

בריאות ובטיחות:

אל תשפכו את שאריות המוצר לביוב.	 

הגנו על עורכם ממגע עם החומר.	 

למידע נוסף עיינו בגיליון נתוני בטיחות. 	 

הערה – גיליון נתונים החדש מחליף ומבטל את כל המידע הטכני הקודם אודות המוצר. 	 

המידע נערך בהתאם ליישום החדשני ביותר. עם זאת שימו לב כי חריגות משיטת הפעולה 

המוצעת בגיליון הנתונים עשויות להיות נחוצות בהתאם למצב הבניה. אנו שומרים לעצמנו 

את הזכות לבצע שינויים במידע הכלול בכל גיליון נתונים בכל עת. 

הכנת המצע:
 שלב 1: המצע חייב להיות נקי וישר

 שלב 2: צריך לתקן שקעים לא מלאים או שמלאים בצורה לא איכותית וחורים וסדקים בגודל 5 מ"מ ויותר 
באמצעות טיט מתאים. חורים וסדקים קטנים יותר מ- 5 מ"מ, כמו גם נקבוביות במצע, ניתן לאטום על 

ידי יישום שכבה עבה של ציפוי ביטומן. 
שלב 3: המצע חייב להיות מוצק, נקי וללא אבק. המצע צריך להיות סופג, אולי מעט לח אך לא רטוב. 

שלב 4: מיישמים את החומר כשכבת בסיס או שכבה מדוללת במים ביחס של 1:10. מצעים סופגים או 
נקבוביים ידרשו שכבת יסוד, כאשר שכבה זו מתייבשת המצע יהיה מוכן ליישום של השכבה העבה יותר. 

חשוב – מים עלולים לפגוע בציפויי ביטומן עבים בשלב הבנייה לכן צריך למנוע מגע של מים עם צדו 
הדביק של הציפוי. במידת הצורך יש לבצע איטום נגד מים עם שכבת ביניים של חומר איטום ייעודי על 

מנת שהחשיפה למים לא תנתק את המשחה הביטומנית מהמצע. 

מידע טכני:

  בסיס – תחליב מהונדס שמכיל ביטומן, פולימר ותוספים מיוחדים	 
 ממסים – אין	 
 	g/cm³ 0.80 – צפיפות 
 עקביות – דביק, יציב	 
 יישום – על ידי מילוי או בריסוס	 
 אטימות למים – אטום למים לאחר 72 שעות	 
 ייבוש – יומיים עד מספר ימים תלוי בלחות, טמפרטורה, עובי השכבה ומצע	 
 	)DIN EN 12086 משוער 8,000 )על פי - µ מקדם דיפוזיית קיטור 
 	m( – 26.3( ערך - sd 

 אחסון – לא מתחת ל- 5 מעלות צלזיוס	 
 חיי מדף – 6 חודשים, אסור להקפיא!	 
 עובי שכבה מקסימלי – עובי שכבה רטובה 6 מ"מ	 
 ניקיון – לפני ייבוש באמצעות מים, לאחר ייבוש באמצעות מנקה ביטומן	 
 חומרים מסוכנים - אין	 
 רמת סכנה לפי VbF – אין	 


