
_______________________________
                                  !דבק חזק בהגזמה - דבק אקסטרים

_________________________________________                                                                                           
 תאור מוצר: 

שניות. ייבוש סופי כשעה, עמיד לעובש  3אחיזה ראשונית  חדשני,  חד רכיב, אלסטי.דבק פולימרי 
 .םומדביק גם מתחת למי

 תכונות מוצר: 

  40°עד  5°טמפרטורות יישום בין  

 90°עד  -40° בין עמידות בטמפרטורה 

 איכות גבוהה 

  עמידות גבוהה לאורך זמן 

 עמידות בפני מזג אוויר 

  עמידות גבוהה לקרינתUV 

  ריחנטול 

 אינו מתכווץ 

  אינו מצהיב 

 לשימוש פנימי/חיצוני 

 אינו זולג 

 לצמיתות אלסטי 

 ניתן לצביעה 

 ללא ממסים 

 ללא איזוציאנט 

 אחיזה ראשונית גבוהה 

 יישומים: 

 .הדבקה של מתכות מגולוונות, מתכות ברזליות, אלמנטים של קרוואנים ומשאיות 

 ,מנורות קיר, פיתוחים, תיקון חפצים. הדבקת פנלים, רעפים, יריעות, אריחי קרמיקה. מראות 

  איטום זכוכית, חריצים, גגות, רעפים, פיתוחיPVC/.קונסטרוקציה, בטון, עץ ופלסטיק 

 

 

 

 

 

 

 



 צבעים: 

 לבן, אפור, חום ושחור.

 *ניתן לפנות אלינו בנוגע לזמינות של צבעים ואריזות אחרות.  

 סוג אריזה 
  

 ייצורתוקף מתאריך  כמות בקרטון  משקל 

    תרמיל

  

ml290     12 חודשים 18 יחידות 

  חודשים 18 יחידות ml125   12  )לבן(שפורפרת 

 

 

 הדבקה:

: בטון, עץ, לבנים, אבן טבעית או מלאכותית, קרמיקה, זכוכית, מתכות כגון הידבקות מצוינת על
 משטחים רטובים.ניום, ברזל, אבץ, חומרים מגולוונים וכו', הידבקות טובה על יאלומ

עמיד בפני מים, ממיסים אליפטים, חומצות אנאורגניות מדוללות ואלקליות, שמנים ושומן. עמידות 
 ירודה לממיסים ארומטיים, חומצות מרוכזות ופחמימנים עם כלור.

 מידע טכני: 

 : דבק טרי

   ערך יחידה  שיטת בדיקה    תכונות 

 g/ml 1,41  צפיפות

משחה  %     מרקם
 תפיטיקסוטרו

 98 קות ד  שעתיים 120°C איחוד מוצקים

 8 דקות 20°C ת קרום ראשוניריצי

 60 קותד (מ"מ2של  יעוב) 20°C  זמן ייבוש

 

 

 

 

 

 



 דבק לאחר יבוש: 

 ערך יחידה שיטת בדיקה תכונות  

 DIN 53504 N/mm2  2,30   100% מודולוס 

 DIN 53504 N/mm2  4 חוזק למשיכה

 DIN 53504    % 250 עד קריעה התארכות

 DIN 53504 Shore A 65  קושי

 

 הוראות לשימוש: 

את המוצר צריכים להיות יציבים ונקיים לחלוטין. ניתן ליישם על משטחים המשטחים עליהם מיישמים 
דקות מהמריחה! להצמדות צבע גבוהה  10רטובים ואף מתחת למים. ניתן ל צביעה על המוצר לאחר 

יש יותר. צבע בסיס מים יש לצבוע רטוב על רטוב. ניתן לשייף, לצבוע ו/או ליישם לכה לאחר ייבוש. 
מידות  זרת אקדח יישום. ניתן להחליק בעזרת אצבע או שפכטל טבולים במי סבון.ליישם פס אחיד בע

 ממ' 25 -5לסדקים באיטום בין 

 תפר ביחס לרוחב התפר: העומק 

 25 20 15 10 רוחב ) ממ'(

 12 10 8 5 (עומק )ממ'

 1 1,5 2,5 3,75 חוזק )מ'(

 

 הדבקה: 

יש להפעיל ים להדבקה בהתאם למידות התשתית. יש למרוח טיפת דבק רציפה על אחד המשטח
: אורך איטום L (D*W) 290 / =Lלחץ חזק על שני החלקים יחד למספר שניות. ביצועי איטום 

מחסנית  1-: עומק החיבור במילימטרים. ביצועי דבק כ D. : רוחב חיבור במילימטריםWבמטרים. 
 מ"ר.  2עבור 

 בריאות ובטיחות: 

 זמין לפי בקשת הלקוח.חון טיגיליון נתוני ב
האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסיונות באמונה שהם מתאימים 

לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים 
ם מעבר לשליטת הספק ולכן השימוש והיישום של החומר ה .להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם

אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר  .הם על אחריות הלקוח והמבצע
ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על 

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

 

  


