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 סילוקסן לאיטום מפני מים סילר על בסיס

 
 

  

 תיאור

PS-20 מוכנה לשימוש, היא תמיסה שקופה ,

מבוססת סילוקסן ועם ממסים, המשמשת לאיטום 

 אורגניים מפני מים. -מצעים לא

יכולת מצוינת לדחיית מים והגנה לטווח  •

 ארוך.

מאפשרת בעלת חדירות לאדי מים, ובכך  •

 למבנה לנשום.

אינה יוצרת קרום על משטח היישום  •

 ואינה משנה את המראה שלו.

מגנה על המשטח מפני כתמי מלח  •

)"פריחה"( והשפעות של תנאי קרה או 

לכלוך בגלל שהיא מונעת ספיגת מי גשם 

 או לכלוך.

מתאימה לשימוש על מצעים בסיסיים  •

 מאד.

 אפקטיבית מיד לאחר היישום.  •

כחומר הספגה דוחה מים,  CEמון מאושר עם סי

 .EN 1504-2-בהתאם ל

 תחומי יישום

PS-20  מיושמת על משטחים מגוונים )אבן טבעית

או מלאכותית, סיד לא צבוע, לבנים חשופות, בטון 

וכולי( להגנתם מפני גשם. מתאימה גם לאטימת 

 תפרים בין אריחים מפני מים.

 מידע טכני

 שקוף  צבע: 

 ק"ג/ליטר 0.79  צפיפות:

 מ"מ 10-, קטן מClass I עומק חדירה: 

 (: EN 13580ספיגת מים ועמידות בפני בסיס )

 7.5%-יחס ספיגה קטן מ  

 בהשוואה לדגימה שלא טופלה,

 לאחר  10%-יחס ספיגה קטן מ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 השריה בתמיסה בסיסית

, Class II (:EN 13579מקדם קצב התייבשות )

  10%-גדול מ

 (:EN ISO 7783-2חדירות לאדים:)

 Sd=  מ'0.075 

 (Class I: Sdמ' <  5 )חדיר לאדים:

 

 הוראות השימוש

 . מצע1

צריכים להיות  PS-20המשטחים שעליהם ייושם 

נקיים, יבשים, ועם נקבוביות פתוחות. משטחים 

סמוכים, כמו חלונות, אלמנטים צבועים, חומרים 

רגישים לממסים כגון פוליסטירן, חומרי איטום או 

שרפים, ביטומן וכולי, צריכים להיות מוגנים בזמן 

 היישום. 

 . יישום2

באמצעות מברשת, מגלל, או  PS-20יש ליישם 

בריסוס. בדרך כלל מספיקה שכבה אחת או 

שתיים. יש ליישם את השכבה השנייה 

כשהראשונה עדיין טרייה. איטום מפני מים 

אפקטיבי יותר במשטחים משופעים ללא מים 

 עומדים. 

 

 צריכה

 ליטר/מ"ר, תלוי בספיגות של המצע. 0.2-0.4

 אריזה

PS-20  3ליטר,  1של מסופק במכלים מתכתיים 

 ליטר. 20-ליטר, ו

 אחסון -חיי מדף 

חודשים במכלים אטומים,  18חיי המדף הם 

 בתנאים קרירים.זר
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DoP No. PS-20/1410-01 

 מוצרים להגנת משטחים

 דוחה מיםחומר הספגה 

 < מ"מClass I 10עומק חדירה: 

  ספיגת מים ועמידות בפני בסיס:

 בהשוואה לדגימה שלא טופלה, 7.5%-יחס ספיגה קטן מ

 לאחר השריה בתמיסה בסיסית 10%-יחס ספיגה קטן מ

 10%-, גדול מClass IIקצב התייבשות: 

 5.4חומרים מסוכנים עומדים בדרישות 

ועל סמך  ISOMATחברת המחקר והפיתוח של  המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתידע הטכני וההוראות מה

תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,כך בשל היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהזו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  גרסה


