
   עלון טכני

 ISOFLEX-PU 570 BT 

   חד רכיבית ביטומנית-תניטפוליאורי תאיטום נוזלי ממברנת
 

  

 תיאור 

ISOFLEX-PU 570 BT איטום   היא ממברנת

,  חד רכיבית, ביטומן-ןטפוליאוריבסיס  על   ת נוזלי

ומכניות גבוהות   לסטיותהחומר בעל תכונות א 

  תמיועד  הממברנה ועמידות גבוהה לכימיקלים.

, חדרים רטובים, מרפסות  לשימוש בגגות שטוחים

 : חומרה  רונותתי  .וכו'

איטום אלסטית רציפה, בלתי   שכבת •

חדירה למים, חדירה לאדים ללא תפרים  

 . חיבוריםאו 

הידבקות מצוינת למצעים שונים כמו   •

וחומרי   , עץ, פלדהמלט צמנטיבטון, 

 איטום שונים. 

 נקודתית פשוטה.קון בעל יכולת תי •

גם על מצעים לא סדירים גם מיושם  •

 בשכבות עבות. 

 בוש מהיר. בעל זמן יי •

 בעל יכולת גישור על סדקים.  •

 

כחומר ציפוי להגנת   CEבעל תו תקן אירופאי 

 .  1504-2ENפני שטח של בטון על פי 

 

 תחומי יישום

ISOFLEX-PU 570 BT לאיטום:  מתאים 

 

 מבנים תת קרקעיים ויסודות.  •

 ירוקים ואדניות. גגות  •

או   הלשתיי ם מיועדי שלאמאגרי מים  •

 . מזון

תחת לאריחים במטבחים, חדרי רחצה,  מ •

, ניתן להדביק  מרפסות וגגות שטוחים 

בתנאי   לחומר האיטוםאריחים ישירות  

 . עליונהבה הכחול קוורץ פוזר על השש

ם על גגות  ירמי ט מתחת ללוחות בידוד  •

 שטוחים. 

בעבודות בניה כגון, כבישים, גשרים,   •

 . מנהרות וכו'

 ועץ.   שטחי מתכתמ •

 

 מידע טכני 

 תכונות החומר במצב נוזלי 

 

ביטומן משופר ושרף   :  בסיס

 ני פוליאוריט

 שחור   צבע: 

 ק"ג/ל'  1.32 ± 0.2  : צפיפות

 +(C23º-)ב mPa שנ'* 9,000  צמיגות: 

 ( DIN 53504) 450% <: התארכות בשבר 

 DIN 53504) ניטון/ממ״ר 3.5 ± 0.5 :חוזק מתיחה

 ניטון/ממ״ר  2  < :  הידבקות

   A  SHORE :30-חוזק בהתאם ל

 

 (: C23º) זמני עבודה וייבוש

 שעות  2.5-3.5ייבוש ראשוני: 

  שעות  6-24: שום שכבה נוספתיי

 +C80ºעד  -C40º-עמידות לחום וקור: מ

 
 הוראות השימוש 

 . הכנת המצע 1
(  4%-מ אחוזי לחות קטניםהמצע צריך להיות יבש )

 קים, אבק וכו'. ינקי וללא משקעים שומניים, חלק 

 

 מצעי בטון  1.1

יש לסתום מראש את כל החורים בבטון באמצעות   

 החומרים המתאימים. 

חומר  יש לאטום סדקים גדולים במצע באמצעות 

ולהמתין    FLEX PU-40איטום פוליאוריטני מסוג 

 ם החומר. שעות לפני יישו 2-3

אחוזי   בעליבבטון ובמשטחים חדירים למים אחרים 

פריימר המיוחד  ביש לטפל   4%-מ לחות קטנים

PRIMER-PU 100  200-300 -כ בצריכה של  

 . ג'/מ"ר 

יש לטפל   4%-גבוהה מלחות   בעלימצעים ב

  PRIMER-PU 140  י מסוגדו רכיבפריימר ב

 . ג'/מ"ר 150-250 -כ  בצריכה של

 

 מצעים חלקים ובלתי סופגים  1.2

ממברנות  וב  ,מצעים חלקים ובלתי סופגיםב

  לטפליש  ,איטום ישנות  ת צמנטיות או שכבו

פריימר האפוקסי על בסיס מים ב

EPOXYPRIMER 510 30%-שדולל במים עד ל  .

מורחים שכבה אחת של המוצר במברשת או רולר.  

 גר'/מ"ר.  150-200צריכה: 

 

  החומר מזג האוויר, מורחים אתתנאי בהתאם ל 

ISOFLEX-PU 570 BT 24-48 מגמר   שעות

- מתחת ל דהלחות יור אחוזכאשר , יישום הפריימר 

4% . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 משטחי מתכת  1.3

 משטחי המתכת צריכים להיות: 

 נקיים ויבשים.  •

קים, אבק יוללא משקעים שומניים, חלק •

 שעלולים להפריע להידבקות.  וכו'

ללא חלודה או קורוזיה שעלולות להפריע   •

 להידבקות. 

יש להכין את המצע על ידי הברשה, שיפשוף,  

התזת חול וכו', ולאחר מכן יש לנקות אותו היטב  

-EPOXYCOATמסוג  פריימר ב  לטפליש מאבק. 

AC   מורחים שכבה אחת של המוצר במברשת או

תנאי  בהתאם ל. גר'/מ"ר 150-200רולר. צריכה: 

 ISOFLEX-PU  החומר מזג האוויר, מורחים את

570 BT 24-48 מגמר יישום הפריימר שעות .   

 

        

 צריכה -. יישום2

 -לפני הישום, מומלץ לערבב קלות את ה

ISOFLEX-PU 570 BT   .לקבלת מרקם הומוגני

כדי להימנע מהיווצרות בועות אוויר, אין לערבוב  

 את המוצר במשך זמן ממושך.  

 

 איטום מוחלט של המשטח א( 

במברשת  ISOFLEX-PU 570 BT -מורחים את ה

את השכבה   .בשתי שכבות או התזה רולר

את  ומורחים לאחר יישום הפריימר הראשונה 

  6-24לרוחב לאחר  יישםהשכבה השניה יש ל 

 שעות, בהתאם למזג האוויר. 

 

 . ק"ג/מ"ר בקירוב, תלוי במצע .0.2-31צריכה: 

 

מומלץ   וצפופים סדקים רבים במידה ובמשטח יש 

 ISOFLEX-PU 570 ברנתמ מ אתביסודיות לחזק 

BT   של עד פליס עשוי פוליאסטר ברוחבברצועות  

ת הרצועות  '/מ"ר(. יש להניח ארג  60) ס"מ 100

   .ס"מ 5-10בחפיפה של 

 בפירוט: 

מורחים את השכבה    לאחר יישום הפריימר

ברוחב   ISOFLEX-PU 570 BTהראשונה של 

ס"מ(,   100שיספיק לכסות את החיזוק המיועד )עד 

ובזמן שהחומר עדיין טרי, מטביעים בו את רצועות  

הפוליאסטר. יש לחזור על התהלך עד לכיסוי כל  

 המשטח.

מורחים שתי שכבות נוספות של   ,לאחר מכן

ISOFLEX-PU 570 BT  .על פני המשטח כולו 

 . ק"ג/מ"ר בקירוב, תלוי במצע .0.2-31צריכה: 

 

 

 

 

 

 

 

 איטום מתחת לאריחים ( ב

במברשת  ISOFLEX-PU 570 BT -מורחים את ה

 .  בשתי שכבות או התזה רולר

על ידי  ISOFLEX-PU 570 BT -היש לחזק את 

פליס עשוי פוליאסטר ברוחב של  רצועות הטבעת  

בשכבה הראשונה של   גר'/מ"ר( 60ס"מ ) 10

מכסים  לאחר מכן החומר בזמן שהוא עדיין טרי. 

  את רצועות החיזוק בשתי שכבות נוספות של

ISOFLEX-PU 570 BT  . 

, ובזמן שהיא עדיין  עליונהלאחר מריחת השכבה ה

מ"מ(.   Ø 0.3-0.8חול קוורץ ) רטובה, יש לפזר

 החול צריך להיות יבש לחלוטין. 

 ק"ג/מ"ר בקירוב.  3צריכת חול הקוורץ:  

יש  ISOFLEX-PU 570 BT -לאחר התקשות ה

למשטח על    את כל גרגרי החול שלא נדבקולנקות 

 . די שואב אבקי

את האריחים יש לקבע באמצעות דבק אריחים,  

 ,ISOMAT AK 22  גמיש כמומתואם,  -פולימרי

ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC    או

ISOMAT AK-MEGARAPID . 

 
-28את כלי העבודה של לנקות בעזרת חומר ממס 

SM בזמן ש- ISOFLEX-PU 570 BT.עדיין טרי     

 

 אריזה 

  במיכלי ISOFLEX-PU 570 BTניתן להשיג את  

 ק"ג   23של  מתכת

 

 איחסון   –חיי מדף 

חודשים מתאריך הייצור, באריזה מקורית   12

+.  C35ºעד +  C5ºסגורה, בטמפרטורה של 

 תנאי קרה. ממחשיפה ישירה לשמש ו  הימנעו
 

 הערות: 

במקרים בהם החומר מרוסס על המצע,   •

אך ורק במסיס המיוחד   -ניתן לדלל אותו 

28-SM - בהתאם לתנאי  10%-עד ל ,

 מזג האוויר. 

• ISOFLEX-PU 570 BT   אינו מתאים

 למגע עם מי בריכות שחיה שעברו טיפול. 

הטמפרטורה בזמן היישום וההתקשות   •

- ל+ Cº8של החומר צריכה להיות בין 

Cº35 .+ 

  ISOFLEX-PU 570 BTאין לצרוך  •

 מ"ר לשכבה. /ק"ג 1.0בשיעור העולה על  

-ISOFLEXמכיוון שלא ניתן לאחסן את  •

PU 570 BT   לשימוש לאחר פתיחת

להשתמש בחומר מיד לאחר   האריזה, יש

 הפתיחה. 



 

 

 

  

 

 חומרים אורגניים נדיפים )חא"נ(

  CE/2004/42על פי תקנת האיחוד האירופי 

(, הכמות המקסימילית המותרת  A, טבלה  II)נספח 

היא    SBסוג   ,iוצר מתת קטגוריה  של חא"נ במ

למוצר מוכן לשימוש. המוצר  ( 2010)גר'/ל'  510

  מכיל  ISOFLEX PU 570 BTהמוכן לשימוש 

 גר'/ל' חא"נ.  500 מקסימום
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2032-CPR-10.11C 

 DoP :ISOFLEX-PU 510/1810-01מס' 

EN 1504-2 

 מוצרים להגנת משטחים 

 ציפוי 

 2CO  :Sd > 50m-חדירות ל

 )חדיר( 1חדירות לאדי מים: דרגה  

 h   >w 0.5ק"ג/מ"ר* 0.1ספיגה קפילריות: 

 ממ"ר ניוטון/ 0.8הדבקות: ≤ 

  ציון עובר  –מלאכותי   עמידות  למזג אוויר 

 Fי דירג אירופ תגובה לאש: 

 5.3חומרים מסוכנים: עומד בתקן 

 


