איטומט 500
תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית ,לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים.
מתאים לאיטום חיובי ושלילי.
תכונות והתאמה עיקרית:
תערובת איכותית המשלבת גמישות ,אטימות בפני מים והידבקות מצוינת לתשתית.
מתאים ליישום מעל או מתחת לפני הקרקע ,קירות בטון ,מרתפים ,חדרים רטובים ,אדניות מאגרי מים ,קורות מסד ,מטבחים
ועוד.
אטום למים ומאפשר מעבר אדי מים.
מתאים לאיטום קירות בשיטת ברנוביץ )ראה מפרט(.
נתונים טכניים
כושר הידבקות  -כ 1-מגפ"ס.
חדירות למים  -ע"פ בדיקות מכון התקנים  -ב 3,5,6-אטמוספרות אין חדירת מים.
הוראות שימוש
נקה היטב השטח מאבק ,לכלוך ,שומנים וחלקים רופפים או כל דבר אחר שעלול להפריע להידבקות.
שטוף התשתית עד לרוויה וסלק עודפי מים.
פגמים חיצוניים ,קיני חצץ בבטון ,אזורים מסביב לחוטים וכן ברזל שנחשף יש לחצוב ולתקן לפני ביצוע האיטום ולהגיע לתשתית
חלקה וישרה בעזרת סופר סוליד  651 / 650או  REP MUR F ,A46של חברת ארדקס )ראה מפרט(.
יש לבצע רולקות במפגש בין קירות בחומרים מתאימים  24שעות לפני יישום איטומט .500
בהיקף השטח המוגדר כריצפה רטובה ,בקו המפריד עם השטחים היבשים יש לצקת חגורת בטון באמצעות בטון פיקס ,185
עליהן ייבנו הקירות והמחיצות.
שפוך למיכל ערבוב כ 7 -ליטר מים לעבודה עם מאלג' ועד  7.5ליטר מים ליישום בהברשה ,הוסף באיטיות את כל תכולת השק
 25ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת אחידה ,המתן כ 3-דקות וערבב שנית .כמויות המים יכולות להשתנות למרות
האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד .בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה.
מרח את התערובת המוכנה על התשתית )איטום חיובי ושלילי( בעזרת מברשת או מאלג'.
במקומות בהם בוצע התיקון יש למרוח את התערובת על התיקון לאחר התייבשותו.
מומלץ לעבוד עם איטומט  500בשני גוונים ,יש לוודא כיסוי מלא של השטח ע"י חומר האיטום.
יש למרוח  2-3שכבות לפי סוג הרטיבות הצפויה בהפרש של  4-10שעות "שתי וערב" כאשר השכבה הראשונה במצב דביק.

אזהרות:
אין ליישם איטומט  500בטמפרטורת תשתית נמוכה מ 5ºC-ומעל .35ºC
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
ניתן לבדוק תוצאות האיטום בהצפה לאחר  7ימים.
אריזה:
שק נייר במשקל  25ק"ג ,אבקה בגוון לבן  /אפור
צריכה:
לא פחות מ 2.5-ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום
הרכב:
תערובת המכילה חומרים מינרליים אקריליים ,צמנט ומוספים הידראולים.
תשתית:
קירות בטון ,לוחות גבס ,בלוקי גבס ,טיח וכו'
אחסון:
באריזה המקורית במקום מוצל ויבש
ניקוי:
במים כל עוד החומר רטוב ,כאשר החומר יבש יש לנקות באצטון
חיי מדף:
 8חודשים מתאריך הייצור.

