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מסטיק אקרילי.

שימושים

מסטיק אקרילי גמיש לאיטום ,מילוי וסגירת סדקים ותפרים,מסגרות חלונות
ודלתות ,עבודות אלומיניום ,אינסטלציה,מיזוג אויר ,חיבורים בין קירות גבס לרצפה
ועוד .לסדקים ותפרים עמוקים ורחבים ולסדקים "נעים" יישם מסטיק "אקרילי".
אינו רעיל ,ניתן לצביעה ונדבק היטב לבטון ,לוחות גבס ,עץ ,אלומיניום ,אבן וכו'.
מתאים לשימושי חוץ ופנים .
יתרונות
נוח וקל לשימוש ,גמיש מאוד ,אינו נסדק ,נדבק היטב לתשתיות שונות ,עמיד בפני
חדירת מים ,אטימה מוחלטת ,ניתן לצביעה.

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
זמן ייבוש:
כושר מתיחה
PH
אריזה:
אחסון:
חיי מדף:

פולימר אקרילי על בסיס מים ,ומוספים מיוחדים
לבן
5°-35°
 48-12דקות )תלוי במזג האוויר ועובי השכבה(
100%
7.5-8
שפופרת
מקום יבש ומוצל
 12חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
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הכנת התשתית
התשתית חייבת להיות נקיה ,יבשה וללא חלקים רופפים .סדקים רחבים
ועמוקים יש למלא תחילה בחומרי גיבוי )ספוג ,קלקר וכד'(.
במידת הצורך ובעיקר לתשתיות שאינן סופגות ,יש להשתמש בפריימר "
)בי.ג'י.בונד  "17מדולל  1:1במים( ולאחר התייבשותו )כ -24שעות( ,ליישם את
המסטיק.

הוראות שימוש
הכנס השפופרת לאקדח מיוחד לכך ,חתוך את קצה השפופרת ,הברג את הפיה
וחתוך אותה באלכסון בעובי המתאים .החדר את החומר על ידי לחץ רצוף ליישום
אחיד .עבד בעזרת שפכטל רטוב ,אצבע ,או כלי מתאים אחר והמתן להתייבשות.
בסדקים ותפרים רחבים ועמוקים ,יש לבצע החלקת פני השטח על ידי מריחת
שכבה שנייה של מסטיק אקרילי ,לאחר התייבשות מוחלטת של השכבה
הראשונה.

הערות
אין ליישם בטמפרטורה הנמוכה מ .5°לא למאכל .הרחק מילדים.
דאג לאו ורור מתאים של מקום העבודה .אין להרטיב החומר עד לייבוש מלא.
המנע ממגע בעיניים ובעור .עבוד עם אמצעי מגן מתאימים.
במקרה של פגיעה ,לשטוף עם הרבה מים ולפנות לעזרה רפואית.
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