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מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה 
יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

חברת כרמית מיסטר פיקס מקבוצת אינרום תעשיות בנייה הממוקמת באזור התעשייה קיסריה הינה החברה 
המובילה בתחומה בייצור תשומות לענף הבנייה בישראל.

החברה נוסדה בשנת 1946, ומאז זוכה למוניטין רב הודות למגוון מוצריה האיכותיים, חדשנותה הטכנולוגית, 
שמירתה על הסביבה והקפדתה על בקרת איכות חסרת פשרות.

פעולה  שיתוף  ניהול  תוך  המוביל  מעמדה  את  למצב  כדי  במרץ  לפעול  וממשיכה  למצוינות  חותרת  החברה 
מתמשך עם חברות בינלאומיות מובילות – ארדקס, קבוצת CPG,  וניאוגארד הידועות בפתרונותיהן הייחודיים.

הציבה  פיקס  מיסטר  כרמית  צמנטיים,  איטום  פתרונות  של  מובילה  וכיצרנית  מתמיד  שיפור  מתהליך  כחלק 
מטרה  - להוביל גם בתחום האיטום ולהציע ללקוחותיה פתרונות איטום כוללים ופתרונות הגנה על בטון לבנייה 
פרטית וציבורית. פתרונות אלה מוצעים ללקוחות החברה ע״י צוות טכני מקצועי המלווה את כל תהליך המכירה, 

תוך מתן ייעוץ ותמיכה באתרי הלקוחות. 

חברת כרמית מיסטר פיקס רואה בלקוחותיה שותפים מלאים בבניית עתיד טוב יותר וירוק יותר. לקוחות החברה 
נהנים משיתוף פעולה הדוק וארוך טווח, מתן פתרונות ומענה מהיר לצורכיהם ולשביעות רצונם המלאה, תוך 

ליווי והדרכה באתרים השונים.

החברה פעילה במאות בתי עסק לחומרי בניין ובמאות אתרי בנייה ברחבי הארץ הבונים באמצעות מוצרינו אלפי 
יחידות דיור, בתי מלון, מסחר ותעשייה.
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BITUFIX 1K THIXO
משחת איטום ביטומנית חד רכיבית על בסיס מים. 

n מועשרת בפולימרים וגמישה 200% התארכות.

n קל ליישום, חד רכיבי, על בסיס מים.

n לקירות מרתפים, רצפות, חדרים רטובים, ואלמנטים מבטון 

   )ללא חשיפה לשמש(.
n יישום ב- 3-2 שכבות לקבלת ממברנה בלתי חדירה למים.

n יישום בהתזה או מריחה. 
n ניתן לדלל ב-1 משחת איטום 2 מים לקבלת פריימר ביטומני.

n תכולת מוצקים מעל 65%.

צריכה: 2 - 2.5 ק"ג למ"ר לשכבה, שתי שכבות. 
              יש להמתין 24-12 שעות בין שכבות. 

אריזה: דלי 18 ק"ג.

 POWER Fix 1C
משחת איטום ביטומני ליישום רב עובי, חד רכיבי, מועשר בסיבי חיזוק.

n קל ליישום, חד רכיבי, על בסיס מים.

n ליישום אופקי ואנכי, ביד אחת.

n מתאים ליישום בהתזה או מריחה, לקירות מרתפים, רצפות חדרים

   רטובים ואלמנטים מבטון ללא חשיפה לשמש. 
n ניתן ליישום בשכבה אחת עבה של עד 7 ק"ג למ"ר.

n מגשר על סדקים עד 2 מ"מ.

n ניתן לדלל ב-1 משחת איטום 5 מים לקבלת פריימר ביטומני.

.EN 15814 בעל תו תקן אירופאי n

n תוצרת גרמניה.

צריכה:  6-2 ק"ג למ"ר בהתאם ליישום.
               כל 1 ק״ג יישום מספק 0.7 מ״מ עובי יבש למ״ר.

אריזות: דלי 28 ק"ג,  20 ק״ג. 
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מישק ביניים 
מסטיק גמיש

POWERFIX PU 40 
6 מ״מ

ריצפת בטון

איטום צמנטי לבן מסוג איטומט פלוס 502 
/ אולטרה סיל 507 / איטומט 501

איטום צמנטי אפור מסוג איטומט פלוס 502 
/ אולטרה סיל 507 / איטומט 501

  איטום ביטומני מהמגוון בקטלוג זה 

שכבת מילוי סומסום או חול

סופר טיט לריצוף 181 / ריצופיקס 182

אריח

אריח

דבק 132  

טיח מיישר חוץ/פנים 710 / גלקסי 10

הרבצה צמנטית 720 / גלקסי 20

קיר בלוק בטון / בטון יצוק

חגורת בטון 
באמצעות בטון פיקס 185

רולקה באמצעות צמנט - כל 189

הערה:
את הפוגות בין האריחים 

FG FLEX / 117 יש למלא ברובה מסוג
WA/ ER או רובה אפוקסי ארדקס

משחות איטום ביטומניות )שחורות(

BITUFIX PB 1K 
משחת איטום גמישה על בסיס פוליאוריטן וביטומן, חד רכיבית ומהירת ייבוש. 

n משחת איטום חד רכיבית, ייבוש מהיר. 

n משחה על בסיס ממסים*. גמישות 600%.

n איטום יבש למגע תוך שעה )25oC( ממברנה העשויה ביטומן מועשר בפוליאוריטן. 

n ליישום ללא פריימר וללא דילול על משטחי בטון אנכיים ואופקיים.

n לעמידות במים עומדים.

n שכבת איטום מוכנה למבחן הצפה תוך 12 - 24 שעות ובהתאם לתנאי מזג האוויר. 
n מומלץ ליישום על גבי איטום צמנטי של מיסטר פיקס, בחדרים רטובים.

n לאיטום במריחה של חדרים רטובים, קירות מרתפים  וכמסטיק ביטומני 

    לתיקון וקיבוע יריעות סביב צנרות. 
צריכה מינימלית: 1.5 - 2.0 ק"ג למ"ר )רצוי ליישם ב- 2 שכבות(

                               יש להמתין 12-3 שעות בין שכבות. 
אריזה: פח  20 ק"ג.  

כושר כיסוי: כל פח מספק כיסוי של כ-10 מ״ר.

*ניתן להשיג ביטופיקס PB 504 - מוצר על בסיס מים, חד רכיבי בלתי דליק.
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משחת איטום על בסיס פוליאוריטן ביטומן מחוספס, 
מתאימה כתשתית להדבקת אריחים.

 
n מוצר חדשני המאפשר איטום ביטומני ומעליו הדבקת אריחים. 

n מתאים לתשתית מסוג צמנטי או גבס.

n כושר התארכות בכוח מירבי גדול מ-300%.

n ייבוש מלא תוך 48 - 72 שעות.

n חומר על בסיס מים, אינו דליק, ליישום במריחה בלבד.

n משמש כשכבת איטום למשטחים אנכיים ומשטחים אופקיים.

n מתאים לבדיקות ת״י, לתקן 4518.

n הדבקת אריחים באמצעות דבק פיקס 132 

   לפי תקן ישראלי 1555 חלק 2.

צריכה מומלצת:  2 - 3 ק"ג ל-מ"ר, שכבה אחת.
אריזה: דלי פלסטיק במשקל 20 ק"ג.

 BITUFIX PB-1K-505

חדש 
בישראל

צמנט ביטומני 535
איטום דו רכיבי מאפשר ביצוע בהתזה בהספקים גבוהים.

n איטום דו רכיבי: חלק א׳ - אבקת צמנט חלק ב׳ - נוזל ביטומני. 

n בלתי דליק. 

n קל להתזה על קירות מרתפים )באיירלס(. 

n עד 1000 מ"ר ביום עבודה.

n כל היתרונות של איטום צמנטי ואיטום ביטומני במוצר אחד: 

- איטום אנכי ואופקי, שלילי וחיובי, במריחה או התזה. 
- עמיד בלחצי מים, מגשר על סדקים וניתן ליישום על תשתית לחה, עד 6%.

- ייבוש תוך שעתיים 
- עמידות משופרת לשחיקה לאורך שנים.

- מתאים כתשתית לחיפויים קשיחים, ניתן ליישם באמצעות דבק מסוג 
  פיקס 132, דבק סופר גמיש 100 בהתאם לתקן ישראלי 1555.

צריכה: כ- 4-3 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות. בקירות חוץ תת קרקעיים 
             יש ליישם 6-5 ק״ג למ״ר ב-2 שכבות. יש להמתין 3-2 שעות 

              בין שכבות. כל 1.2 ק״ג למ״ר מספקים 1 מ״מ עובי יבש. 
אריזה: ערכה 30 ק"ג המורכבת דלי 20 ק"ג צמנטי 

             ודלי 10 ק"ג ביטומני.
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איטומט 501
תערובת צמנטית חד-רכיבית איכותית  וגמישה המיועדת 

לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים. 

n תערובת איכותית המשלבת גמישות ואטימות בפני מים והידבקות מצוינת לתשתיות: 

    קירות בטון, לוחות גבס, טיח וכו׳.
n מתאים ליישום מעל או מתחת לפני הקרקע, קירות בטון, מרתפים, 

    חדרים רטובים, אדניות, מאגרי מים, קורות מסד, מטבחים ועוד. 
n אטום למים ומאפשר מעבר אדי מים.

n מתאים לאיטום קירות בשיטת ברנוביץ.

n מתאים במיוחד למערכות בריכות שחייה. 

n מתאים לאיטום חיובי ושלילי. 

צריכה: לא פחות מ- 2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום.
              יש להמתין 4 שעות בין שכבות.

אריזה: שק נייר במשקל 25 ק"ג אבקה.   
             בגוון לבן/אפור.

איטום צמנטי

איטומט פלוס 502
תערובת צמנטית דו-רכיבית איכותית גמישה ביותר לאיטום ללחצי מים. משמשת לאיטום מאגרי מים, 

חדרים רטובים ובריכות שחייה. מאושר לשימוש במאגרים למי שתייה על פי דרישות ת"י 5452.

n תערובת צמנטית דו-רכיבית גמישה ביותר לאיטום קירות ורצפות. משלבת גמישות, הידבקות ואטימות מצויינת.

n מתאים לאיטום חיובי ושלילי. 

n משמש לאיטום מאגרי מים למי שתייה, בריכות שחייה וכו'. 

n משמש לאיטום מקלטים ומרתפים מבחוץ ומבפנים, איטום גגות בטון מתחת לריצוף, איטום מרפסות פתוחות, אדניות, 

    מטבחים וחדרי אמבטיה.
n בעל הידבקות טובה לתשתיות כגון: בטון, טיח, לוחות אבן, מתכת, עץ, צמנט בורד, לוחות גבס, בלוקי גבס ועוד.

n משמש כחומר מקשר )פריימר( על תשתית בעלת ספיגות נמוכה וגמישה כגון עץ צבוע או מתכת.

n מתאים לאיטום בגב האבן בשיטת ברנוביץ. 

צריכה: לא פחות מ- 2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום. לאיטום נגד לחצי מים  מעל 3 מטר גובה יש ליישם שכבת איטום שלישית.
              יש להמתין 4 שעות בין שכבות. 

אריזה: חלק א' – אבקה: שק נייר 20 ק"ג.  | חלק ב' – נוזל: מיכל פלסטיק 6 ק"ג. 
             גוונים: אפור, לבן.

גמיש במיוחד!

ER או WA אפוקסי
ARDEX

קו הייעוץ של כרמית
  04-6178906

www.carmit-mrfix.com

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה 
יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.
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אולטרה סיל 507
תערובת צמנטית דו-רכיבית גמישה המיועדת לאיטום 

קירות ורצפות. משמש לאיטום מאגרי מים, 
חדרים רטובים וקירות חוץ בשיטת ברנוביץ.

n משמש לאיטום קירות בטון, מרתפים, מאגרי מים, חדרים רטובים, 

    מרפסות, איטום קירות  לפי שיטת ברנוביץ.
n בעל כושר הידבקות גבוה, נוח לשימוש.

n בעל עמידות בפני מלחים, פיח וקרבונציה.

n מתאים לאיטום קירות לפני חיפוי אבן )בשיטה היבשה(.

n מתאים לאיטום חיובי ושלילי.

צריכה: לפחות 2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות. לאיטום נגד לחצי מים 
               מעל 3 מטר גובה  יש ליישם שכבת איטום שלישית.

               יש להמתין 4 שעות בין שכבות.
אריזה: חלק א' אבקה - 20 ק"ג בשק. 

             חלק ב' נוזל - 5 ק"ג במיכל פלסטיק.

איטומט 500
תערובת צמנטית חד רכיבית איכותית  המיועדת לאיטום קירות רצפות חיצוניים ופנימיים. 

n תערובת איכותית המשלבת גמישות, אטימות בפני מים והידבקות מצויינת

   לתשתיות: קירות בטון, לוחות גבס, טיח וכו׳.
n מתאים ליישום מעל או מתחת לפני הקרקע, קירות בטון, מרתפים, 

   חדרים רטובים, אדניות מאגרי מים, קורות מסד, מטבחים ועוד. 
n אטום למים ומאפשר מעבר אדי מים.

n מתאים לאיטום קירות בשיטת ברנוביץ )ראה מפרט(. 

n מתאים לאיטום חיובי ושלילי. 

צריכה: לא פחות מ- 2.5 ק"ג למ"ר בשתי שכבות איטום.
              יש להמתין 4 שעות בין שכבות.

אריזה: שק נייר במשקל 25 ק"ג. 
             גוון לבן/אפור.  

קו הייעוץ של כרמית
  04-6178906

www.carmit-mrfix.com

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה 
יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

איטום צמנטי



POWER FIX 2C HYBRID
מערכת איטום פולימרית דו-רכיבית המשלבת רכיב פולימרי 

ורכיב אבקה צמנטית ריאקטיבית.
n איטום מהיר ועמיד בגשם תוך שעתיים מהיישום.

n מערכת איטום נטולת סולבנטים, בלתי דליקה.

n ניתן ליישום בהתזה או מריחה על בטון או ציפוי קיים, כולל על ביטומן 

    ועל תשתית לחה, ללא פריימר.

n ניתן ליישם בהתזה שכבה אחת עבה 4 - 5 ק"ג למ"ר במידת הצורך.

n ניתן לצבוע עליו. 

n מתאים להדבקת אריחים, באמצעות דבק פיקס 132 בהתאם להוראות תקן 1555.

n יישום אנכי או אופקי.

UV לעמידות בלחץ מים תמידי. לשימוש פנימי או חיצוני, עמיד בקרינת n

n כל היתרונות של איטום ביטומני וצמנטי יחד, עם כושר הידבקות 

    לתשתיות בלתי סופגות.

n גישור סדקים עד 2 מ"מ. כושר התארכות גדול מ 80%.

n חוסם גז ראדון. 

EN 15814 בעל תו תקן אירופאי n

n תוצרת גרמניה.

.BAR  3 צריכה: 2.5 ק"ג למ"ר ועד 4 ק"ג למ"ר לעמידות בלחצי מים עד

אריזה: 25 ק"ג ערכה דו רכיבית 15ק"ג אבקתי, 10 ק"ג נוזלי.

            גוון: אפור כהה.

איטום צמנטי )מיוחד(
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מולטירפ 1
איטום צמנטי, שיקום בטון ותיקון סגרגציות במוצר אחד.

n איטום צמנטי אבקתי חד רכיבי, מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד, ללא גבס.

n מתאים לשיקום קונסטרוקטיבי ברמה R3, תיקון בטון פגום וקיני חצץ 

   )סגרגציות( ביד אחת.
n איטום עמיד במי ים, לחצים קפילאריים, המספק הגנה קורוזיבית, גם בבריכות

   ומאגרי מים.
n יישום באמצעות מאלג', "רטוב על רטוב", ללא פריימר.

n עובי יישום 2 - 50 מ"מ.

 n שימוש פנים / חוץ )ללא חשיפה לשמש(.
n תוצרת גרמניה.

צריכה: 1.9 ק"ג למ״ר לכל מ״מ עובי.
אריזה: דלי 15 ק"ג.

            גוון: אפור צמנט.

קו הייעוץ של כרמית
  04-6178906

www.carmit-mrfix.com

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה 
יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.



תרכיז קריסטלי
תוסף איטום קריסטלי לתערובות בטון )AD-MIX( ומליטה.

 
n ניתן להוסיף לכל תערובת צמנטית כגון טיח או מלט תיקונים וכן ישירות למערבלי בטון. 

n אבקת קריסטלים המוספת לבטון לקראת היציקה. 

n מקנה איטום ללחץ מים  עד BAR 12 לבטון יצוק. 

n מקנה הגנה קורוזיבית לברזלי הזיון.

n אוטם סדקים נימייים בבטון עד 0.4 מ"מ.

n מאפשר איטום נושם )מעבר אדי מים ומניעת מעבר מים( לאורך טווח זמן בלתי מוגבל.

n מניעת קאפילריות בבטון. 

n תוצרת גרמניה.

צריכה: במינון 0.8% - 1.5% ממשקל הצמנט. 
אריזה: שק 20 ק"ג. 

POWER FIX CRYSTAL SLURRY
תערובת איטום קריסטלי המשמשת לאיטום חיובי ושלילי.

n חומר אבקתי לערבוב עם מים ויישום על גבי טיח/ רצפות בטון. 

    הקריסטלים חודרים אל נקבוביות הבטון ובעת מגע עם מים יוצרים גבישים 
 .BAR 14 אטומים ללחץ מים של עד    

n מתאים במיוחד לאיטום שלילי במקומות בהם חדרה רטיבות וכן כטיפול מונע  

    במרתפים, בריכות וכל אלמנט מבטון החשוף לרטיבות גבוהה. 
 .EN 1504-R3 מתאים לשיקום בטונים בתקן n

n יישום במריחה או התזה, ללא פריימר. 

n לשימוש פנימי וחיצוני.

n תוצרת גרמניה.

צריכה: 2 ק"ג למ"ר ובמידת הצורך שכבה נוספת "רטוב על רטוב"
אריזה: דלי 15 ק"ג )חומר אבקתי( גוון אפור צמנט.
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מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה 
יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

איטום קריסטלי



WP 170
איטום פוליאוריטני לבן אליפאטי על בסיס מים 

.UV בלתי דליק, עמיד במים עומדים וקרינת

  POWER FIX  PU- FLEX   

איטום פוליאוריטני לבן, חד רכיבי, עמיד במים עומדים בגגות.

n חומר חד רכיבי, מוכן לשימוש, ללא דילול, בעל תכולת מוצקים גבוהה )מעל 75%(.

n ייבוש מהיר, תוך 8-4 שעות יבש למגע ומוכן לקבלת גשם, גם בטמפ' קרובות לקיפאון. 

.UV בעל תוסף מונע הצהבה לאורך שנים, עמיד בקרינת n

n מפחית את עומס החום במבנה.

n איטום פוליאוריטני לבן לגגות במריחה או התזה, גם כאשר צפוי גשם בתוך 8 שעות מהיישום.

n פוליאוריטני מלא על בסיס ממס )סולבנט( ללא אקריל, לעמידות מוחלטת במים עומדים.

n מתאים ליישום על גבי תשתיות מסוג יריעות ישנות, בטון, פח ועוד...

n יש ליישם פריימר בתשתיות המוגדרות בלתי סופגות.

.)+80oC 40- ועדoC 'גמישות 400% )עמיד בטמפ n

n תוצרת ספרד.

צריכה: שתי שכבות של 1 ק"ג למ"ר כל אחת. יש להמתין 24-12 שעות בין שכבות.
אריזות: 6 ק״ג, 25 ק"ג, )סגר חבק לפתיחה מהירה(.
כושר כיסוי: 3 מ״ר לפח קטן ו-12.5 מ״ר לפח גדול.

11

n ץ 100% פוליאוריטני ללא נדיפים וללא אקרילטים, אליפאטי 

      שאינו מצהיב לאורך שנים. 
. ETAG 005 ו פיתוח חדשני של חברת ארדקס גרמניה, תקן n

n  עמידות לכל תנאי מזג אוויר, במיוחד מתאים לאיטום גגות עם בעיות 

     שיפועים וניקוזים )מים עומדים(.
n  עמיד לגשם תוך 3 שעות מהיישום.

n  חד רכיבי קל לשימוש במריחה או התזה וניתן לדילול עם מים.

 .)WP-PRIMER לתשתיות סופגות ובלתי סופגות )עם  n

n  איטום נושם, ידידותי לסביבה ולמשתמש, תכולת VOC נמוכה במיוחד.

צריכה: 1.5 ק"ג למ״ר )גג ללא כלי רכב(. עד 3 ק"ג )גג עם תנועה(. 
              3-2 שכבות. יש להמתין 5-3 שעות בין שכבות.

אריזה: דלי 20 ק"ג. כושר כיסוי כ-13 מ״ר לדלי.

איטום פוליאוריטני

חדש 
בישראל

קו הייעוץ של כרמית
  04-6178906

www.carmit-mrfix.com

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה 
יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.



            PU FLEX Aqua
איטום פוליאוריטני לבן על בסיס מים לאיטום גגות. 

n לאיטום גגות, עמיד בקרינת UV ובעל עמידות טובה מאד לשלוליות 

    )מים עומדים( בגגות.
n חומר בלתי דליק. ניתן ליישום במריחה או בהתזה.

n הידבקות מעולה לבטון, אסבסט, איסכורית עם פריימר אפוקסי דו רכיבי,

    יריעות ביטומניות ישנות עם פריימר PU שקוף חד רכיבי.
n ייבוש מהיר תוך 24 שעות. 

n גמישות מעל 200%.

 .WP300 להפחתה משמעותית של עומס החום במבנה, מומלץ להגן על האיטום עם n

n תוצרת ספרד. 

צריכה מינימלית: שתי שכבות של 1 - 1.2 ק״ג למ"ר כל אחת. 
                                יש להמתין 8-6 שעות בין שכבות.

כושר כיסוי: 10 מ״ר לדלי. 
אריזות:  דלי 20 ק״ג, דלי 25.5 ק״ג .
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n איטום פוליאוריטני אליפאטי לבן, בעל כושר החזר קרינת UV גבוה במיוחד. פיתוח חדשני של ארדקס גרמניה.

n משמש כציפוי עליון top coat על מערכות איטום שאינן אליפטיות )איטום אקרילי, איטום פוליאוריטן ארומטי, 

    יריעות ביטומניות, גגות מתכת ועוד(. 
n  לבן יותר מכל לבן המקובל בחומרי איטום גגות, בתקן COOL ROOF האירופי.

n  ציפוי חדשני עם תוסף דוחה אבק, קל לניקוי.

n  עשוי 100% פוליאוריטני אליפאטי )ללא אקרילטים( בלתי מצהיב, עמיד למים עומדים בגג.

n חומר על בסיס מים, בלתי דליק, חד רכיבי מוכן לשימוש, ללא חומרים מזיקים לסביבה ולמשתמש.

n יישום על גגות וקירות חוץ מכל הסוגים במריחה או בהתזה.

צריכה:  חסכונית במיוחד 200 - 500  גרם למ"ר בהתאם לתנאי היישום בשתי שכבות. יש להמתין 5-3 שעות בין שכבות. 
כושר כיסוי:  כ-40 מ״ר לדלי ומעלה.

אריזה:  דלי 20 ק״ג. 

WP 300 REFLECTIVE

ציפוי אוטם לבן רפלקטיבי להפחתת עומס חום במבנים.

ו...אחרי לפני

חדש 
בישראל

 WP300 על פי הצהרת היצרן ארדקס, באמצעות יישום  500 גרם למ"ר של
מתקבלת הפחתה ממוצעת  של 4oC- 5oC  חום בתוך המבנה בשעות קרינת השמש 

קו הייעוץ של כרמית
  04-6178906
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מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה 
יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

איטום פוליאוריטני



איטום פוליאוריטני
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COLODUR
איטום שקוף פוליאוריטני אליפאטי, עמיד במים עומדים. 

n פוליאוריטני אליפאטי על בסיס ממס לאיטום שקוף, מבריק.

 ,UV עמיד במים עומדים וקרינת n

n אינו מצהיב לאורך שנים.

n מתאים לאיטום גגות וקירות חוץ כאשר דרושה ממברנה שקופה. 

n מתאים ליישום על גבי אריחים בגגות ומרפסות, יש ליישם 

.POWER FIX PU40 שקוף סולבנטי/קולודר / פריימר PU פריימר     
n ציפוי מגן לעץ, לצבעי מתכת, לאריחי זכוכית, לבטון וכד׳. 

n מתאים לדריכה 48-24 שעות לאחר היישום.

n מגע שאינו דריכה 2 - 3 שעות ייבוש.

n ניתן לקבל עם פיגמנט כציפוי עליון עמיד UV למערכות פוליאוריאה

n תוצרת ספרד.

צריכה: כממברנת איטום:  0.8 - 1.2 ק"ג למ"ר )ב- 2 - 3 שכבות(.
             יש להמתין 24-12 שעות בין שכבות.  מבחן הצפה לאחר 7 ימים.

             כציפוי מגן לאיטום /  צבע: שכבה אחת של 200 - 400 גרם למ"ר.
אריזה: פח 4 ק"ג )סגר חבק לפתיחה מהירה(.

 

Power Fix 2KW Aqua

איטום פוליאוריטני דו רכיבי למאגרי מים, תעלות, ומתקנים חקלאיים.

n חומר בלתי דליק, ללא נדיפים )נטול VOC(, ללא ריח, 100% מוצקים.

n מתאים לאיטום משטחים אנכיים ואופקיים.

n בשימוש פנימי וחיצוני.

n ממברנת האיטום, עמידה במים עומדים/ מאגרי מים )לא לשתייה(, 

   כולל מים מוכלרים )ppm 20( ובאזורים עם לחץ מים קבוע.
n ניתן ליישם על בטון, טיח, אריחים, פיברגלס, ועוד... )עם פריימר מתאים(. 

n משמש כתחליף לפוליאוריאה ביישום קר במאגרים ובריכות.

n גוון כחול או אפור בהיר )גוונים נוספים לפי דרישה(.

צריכה: 1.5 - 1.8 ק"ג למ"ר
אריזה: ערכה 6+1 ק"ג )7 ק"ג סה"כ( בגוון כחול 
             או ערכה 5.7 + 15.3 ק"ג )21 ק"ג סה"כ(. 

תשתית
פריימר

Power Fix 2KW
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מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
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יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.



 

WP400 פוליאוריאה טהורה
לציפוי ואיטום בטון ומתכת. גמיש ומהיר ייבוש.

n מערכת איטום דו-רכיבית על בסיס פוליאוריאה טהורה )100% מוצקים( גמישה 

   ועמידת שחיקה המתאימה למגוון יישומים כגון: 

- איטום גגות, מרפסות, טריבונות וגגות פח/איסכורית. 

- איטום מאגרי מים ושפכים, בריכות שחייה ונוי.

- איטום משטחים המיועדים לנסיעת כלי רכב ומלגזות. 

n מאפשר איטום וציפוי של גגות אסבסט להגנה סביבתית! 

n מבוצע בהתזה חמה.

n מערכת איטום ללא תפרים, גמישה ועמידת שחיקה גבוהה.

.WP PRIMER ניתן לבצע על גבי בטון, אספלט, מתכת ואסבסט עם פריימר n

n אידאלי ליישום על מבנים מורכבים גיאומטרית ובחללים צרים.

n ניתן לדריכה שעתיים אחרי סיום הציפוי.

.+1800C 400- ועדC עמיד בטמפרטורות קיצוניות של n

n עמיד לפגיעות מכאניות ועמיד כימית, בהתאם לטבלת עמידויות.

n בשימוש חוץ יש ליישם שכבת גמר WP 200 אליפאטי. 

n ניתן לקבל במגוון צבעים ורמות חספוס שונות.

n ליווי מחלקה טכנית של מיסטר פיקס להתאמת מפרט מערכת. 

    ניתן לאפיין גם מערכות פוליאוריאה היברידית, פוליאוריאה מתנפחת, 

    פוליאוריטני חם, פוליאוריאה אלומיניום ועוד מבחר פתרונות מאחד משלושת היצרנים

     המובילים בעולם בתחום הפוליאוריאה / פוליאוריטני.
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* ניתן לקבל פרטים של אתרי ביצוע מוצלחים בארץ, באירופה ובעולם, עם תמיכה טכנית במיכון וכן הדרכה ביישום ובבחירת החומרים.
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מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
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איטום וציפוי גגות ומערכות 
עמידות לתנועה



WP500 פוליאספרטי

פוליאוריאה קרה לציפוי 
ואיטום חניונים ומפעלים.

n ממברנה אטומה אליפטית עמידה לשימוש חוץ, עמידה בכימיקלים,
    עמידה לתנועת כלי רכב.

n מ100% מוצקים פוליאספרטי דו רכיבי לרצפות מפעלים, חניונים 
      ושטחים ציבוריים.

n ייבוש מהיר, תוך שעתיים פתיחה לתנועה. עמיד לגשם תוך 30 דק'.
n ניתן ליישם על בטון או כציפוי עליון למערכת פוליאוריאה חמה / אפוקסי.

n יישום קר ללא ציוד מיוחד באמצעות רולר או מגב בלבד.

צריכה: 500 גרם לכל שכבה, כמות השכבות תלויה בעובי הדרוש, 
              לפי מפרט של מיסטר פיקס לביצוע ספציפי לפרויקט.

               יש להמתין שעתיים בין כל שכבה.
אריזה: 10 ק"ג )דו רכיבי(.

WP 200

ציפוי עליון פוליאוריטני אליפאטי. 

n ציפוי  עליון פוליאוריטני אליפאטי, דו רכיבי, לאיטום והגנה 

    על מערכת פוליאוריאה / פוליאוריטן ארומטי.
n עמיד קרינת UV, פגעי מזג אוויר ועמיד לתנועת רכבים בחניונים וגגות.

n בשילוב קוורץ מקנה אנטי-סליפ )מניעת החלקה( למשטח.

n מקנה לפוליאוריאה הגנה משופרת לשחיקה, כימיקלים ומראה קטיפתי.

n קל לניקוי ומעכב התפתחות עובש ופטריות.

n לשימוש אנכי, אופקי, חיצוני ופנימי.

n קיים במספר גוונים.

צריכה: 250 - 500 גרם למ"ר בהתאם לסוג המשטח בשתי שכבות. 
             יש להמתין 24-8 שעות בין שכבות.

אריזה:  25 ק"ג )דו רכיבי(.
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מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
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איטום וציפוי גגות ומערכות 
עמידות לתנועה



M a d e  i n  U S A

מערכת אוטוגארד 
מערכת פוליאוריטן אלסטומרי לאיטום וציפוי חניונים עיליים ומיסעות. 

n  ערכת איטום וציפוי חניונים עיליים ומשטחים הצפויים לתנועת כלי רכב. 
n  המערכת ביישום קר, מורכבת כמערכת הומוגניות. 

n  המערכת חזקה וגמישה במיוחד, מצטיינת בקיים ארוך טווח על לוחות בטון דרוכים. 
n  ללא תפרים - אחידות מלאה ורציפה של איטום על כל המשטח, ללא פסי הלחמה וחיבור.

n  מערכת שתוכננה לעמוד בשחיקה גבוהה עקב תנועת רכבים ומשאיות.
n  עובי המערכת 3 מ"מ, קל משקל ואינו מכביד על מבנה קיים.

n  ניתן לבצע גמר צבעוני, סימוני חיצים, פסי הפרדה וחנייה.
.)R11-R13( בעל גמר נוגד החלקה  n

n  מצטיין בעמידות כימית וחשיפה לשמנים ודלקים.
n   עמיד UV ועמיד לשינויי מזג אוויר קיצוניים. 

n  הצלחה מוכחת של מעל 40 שנה בעולם ומעל 15 שנים בארץ.
    יושם בהצלחה בין השאר בנתב״ג, קניונים ומרכזי קניות.

n  תוצרת ארה״ב

קניון רמת אביב בדק קיים 
5 שנים בתקינות מלאה

נתב"ג טרמינל 1 בדק 
קיים 10 שנים בתקינות מלאה 

16

ציפוי עליון 7430 בגוון הנבחר

שכבת שחיקה שניה למיסעות בלבד

שכבת שחיקה 7430 עם פיזור קוורץ

ממברנה 70410

פריימר אפוקסי דו רכיבי 
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איטום וציפוי גגות ומערכות 
עמידות לתנועה



.

 WS מערכת מטאקריל
לציפוי ואיטום מיסעות כלי רכב ואופניים

TOP COAT מטאקריל

בוקסיט

מטאקריל WL שחיקה 2

מטאקריל WL שחיקה 1

מטאקריל STC עם בוקסיט

ממברנה 1 מתאקריל

פריימר מטאקריל

איטום וציפוי גגות ומערכות 
עמידות לתנועה

פיזור קוורץ

מתאקריל STC שכבת הדבקה

ממברנה 2 מטאקריל

ממברנה 1 מטאקריל

פריימר מטאקריל

 WPM מערכת מטאקריל
לאיטום מתחת לאספלט

 DeckShield  מטאקריל
מערכת איטום וציפוי גשרים/ מיסעות/ חניונים.

n מערכת בטכנולוגיית PUMA )פוליאוריטן MMA( לביצוע "בן לילה" של 

   איטום וציפוי נוגד שחיקה ונטול תפרים, תוך הפרעה מינימלית לתנועה.

n יישום "בן לילה" גם בטמפרטורות קיצוניות, .

n מערכת גמר סופי שהיא גם מערכת איטום לחניונים, מדרחוב, שטחי ציבור,

   גשרי גרנוליט, גשרי הולכי רגל ומסלולים. 

n מערכת איטום מיסעות לאספלט ומתחת לאספלט.

n יישום קר ללא צורך בחימום, מערבלים ומכבשים, ללא חומרים דליקים.

n מערכת 4 - 6 מ"מ לתנועה רגלית ואופניים או 8 - 10 מ"מ לתנועת כלי רכב כבדים.

n התקשרות חזקה לבטון ופלדה, ייבוש תוך 3 שעות.

n ממברנה נוגדת שחיקה ונוגדת החלקה, ללא תפרים.

.EN1504-2 מאושר "נתיבי ישראל".  בעל תקן n

n מערכת תוצרת קבוצת CPG גרמניה. 
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Roskilde Fjordforbindelsen | גשר בדנמרק
 WPM  26000 מ״ר בוצע במערכת מטאקריל
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FlowFast MMA )דורקון( 

מערכת ציפוי MMA אנטיבקטריאלית מהירת התקשות וייבוש,  
בעובי עד 6 מ״מ, עמידת שחיקה להגנה על רצפות תעשייה ומסחר, 

עיבוד מזון, תרופות וושטחים ציבוריים. 

n חזרה לעבודה מלאה על המשטח כעבור שעתיים בלבד.

n ציפוי אנטיבקטריאלי, הגייני וקל לניקוי.

n ציפוי רצפה נטול תפרים ונקודות חולשה. 

n מתאים לכל משטח החשוף לתנועת מלגזות / עגלות.

n עמיד לשחיקה ופגיעות מכניות.

n ניתן ליישום במקפיא בזמן פעולה ללא הפשרה. 

n ניתן לבחור את דרגת החספוס הרצויה.

n עמיד כימית נגד חומצות, אלקליים ומים חמים עד 65°C. )בהתאם לטבלת עמידות כימית(.

n ניתן ליישום בגימור דקורטיבי בשילוב קוורץ צבעוני או שבבים צבעוניים.

n ליישום על מגוון תשתיות: בטון ישן או חדש, אריחים, מתכת ועוד...

n ניתן ליישם גם כמערכת ציפוי מוליך )אנטיסטטי(.

n יישום ע״י קבלנים מוסמכים בלבד, מסופק בחביות 180 ק״ג.

n תוצרת גרמניה
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ציפויים לרצפות תעשייה, 
מסחר ומבני ציבור



FlowFresh HD )פוליאוריטן צמנט(
ציפוי PU CEMENT המתאים לאזורים תעשייתיים 

החשופים לעומסים כבדים, עמידות משופרת 
לכימיקלים וטמפ’ קיצוניות.

n עבה וחזק לפי הצורך 9-6 מ”מ.

n נוגד החלקה בתנאי רטיבות ושומן קשים.

n מערכת ציפוי בעלת עמידות מוגברת לשחיקה, עמידה בחומצות וכימיקלים.

   )העמידות הכימית כפופה לטבלת עמידות כימית ומשטר הניקיון לאחר תחילת השימוש(. 
n אנטיבקטריאלית וקלה לניקוי.

n ציפוי משטחים גדולים ללא תפרים.

n מתאים לטמפרטורות קיצוניות  )40oC- עד 120oC+(  ב-9 מ״מ.

 .RAL זמין במגוון צבעים, לפי מניפת n

n יישום ע״י קבלנים מוסמכים בלבד.

n תוצרת גרמניה.

 צריכה: 2 ק"ג למ"ר לכל 1 מ״מ עובי.
אריזה: ערכה תלת-רכיבית, 31.5 ק״ג + פיגמנט )4 רכיבים( 

ציפויים לרצפות תעשייה, 
מסחר ומבני ציבור
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FlowFresh SL )פוליאוריטן צמנט(

ציפוי PU CEMENT מתפלס המתאים לאזורים 
החשופים לעומסים כבדים וכימיקלים.

n מערכת ציפוי תלת רכיבית עמידה בשחיקה, עמידה בחומצות

   ומומלצת לתעשיית המזון, התרופות, מעבדות ועוד...

n אנטי בקטריאלי וקל לניקוי.

n ציפוי משטחים רטובים תמידית עם כימיקלים.

n העמידות הכימית כפופה לטבלת עמידות כימית 

   ומשטר  הניקיון לאחר תחילת השימוש.

.)-200C - +800C( מתאים לטמפרטורות קיצוניות n

 .RAL זמין במגוון צבעים לפי מניפת n

n פתיחה לתנועה תוך 48 שעות.

n עובי הציפוי החל מ- 2 מ"מ, במפעלים מומלץ 4 מ"מ .

n יישום ע״י קבלנים מוסמכים בלבד.

n תוצרת גרמניה.

אריזה: ערכה תלת-רכיבית,  20.1 ק״ג + 400 גר׳ פיגמנט.

צריכה: כ- 2 ק"ג/מ"ר לכל 1 מ"מ 
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*

CRU ניאוגארד
פוליאוריטן אליפאטי דו רכיבי שקוף עמיד לכימיקלים. 

n ציפוי תעשייתי על בסיס ממסים. עמיד שחיקה ועמידות לכימיקלים בכפוף 

    לטבלת העמידות של ניאוגארד ומשטר הניקיון לאחר תחילת השימוש. 
n זמן ייבוש: 5-4 שעות, פתוח לתנועת הולכי רגל תוך 24 שעות. 

n משמש כשכבה עליונה עמידה בפני שחיקה ואיכול על גבי שכבת בסיס אפוקסי 

   ו/או פוליאוריטן בכפוף להנחיות המפרט.
n עמידות יוצאת דופן לסולבנטים )ממסים( שמרבית ציפויי הרצפה האחרים לא 

    עומדים בהם.
n עמיד במרבית סוגי הדלקים, חומצות ובסיסים בשימוש התעשיות השונות.

.UV-לשימוש פנימי וחיצוני עמידות מעולה ל n

n בסיס 70805 שקוף לערבוב עם מקשה 7952.

n משקל סגולי כ-1 ק״ג לליטר. 

n תוצרת ארה״ב.

צריכה:  90 - 300 גרם למ״ר לשכבה.
              במידת הצורך שכבה נוספת בתוך 8-4 שעות.

אריזה:  ערכה דו רכיבית 3 גלון אמריקאי 
             )כ- 11.5 ליטר( ביחס ערבוב 2:1.

P867 פוליסטאר
ציפוי עליון שקוף דו רכיבי 

פוליאוריטני אליפטי, על בסיס סולבנט.

n ציפוי עליון עמיד שחיקה ועמיד UV )בלתי מצהיב(.

n מתאים ליישום על ממברנה קיימת או חדשה )אפוקסי, פוליאוריטן וכו'( 

    וכן על בטון חשוף כציפוי דוחה אבק.
n עמיד קיפאון וחום עד 80o, עמיד למים, דטרגנטים, שמנים ודלקים.

.) MATT צבע: שקוף מבריק )ניתן לקבל גם n

n ניתן לצביעה עליו גם לאחר תקופת שרות ארוכה. 

n החומר יבש למגע תוך 4 - 6 שעות. 

n ניתן לפתוח לתנועת הולכי רגל תוך 72 שעות.

n תוצרת איטליה.

צריכה: 100 גרם למ״ר. 
אריזה: ערכה 10 ק"ג, המורכבת משני פחים 7.35 ק"ג+2.65 ק"ג.

כושר כיסוי: 100 מ״ר לערכה.

ציפויים לרצפות תעשייה, 
מסחר ומבני ציבור
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TopPlus אפוקסי רב תכליתי

אפוקסי שקוף  100% מוצקים, רב תכליתי ליישום 
בעובי כולל של 0.5-4 מ"מ לרצפות תעשייתיות. 

n מתאים לציפוי באזורים בעלי שחיקה בינונית עד כבדה )מלגזות, כלי רכב פרטיים(.

n עמידות גבוהה לכימיקלים בהתאם להוראות המפרט.

n מערכת רב שכבתית במגוון עוביים. ציפוי מתפלס, בעל גימור נוגד החלקה.

n ניתן לגיוון באמצעות משחות על בסיס אפוקסי.

n ללא סולבנטים. ידידותי לעבודה באזורים לא מאווררים.

n ניתן לדריכה לאחר 24 שעות. מגיע לחוזק סופי לאחר 7 ימים.

n קל לתחזוקה ולניקיון.

n לשימוש פנימי בלבד.

צריכה:  1.1 ק״ג למ״ר בעובי 1 מ״מ. עובי מומלץ בהתאם למפרט עבודה 
              למערכת ״אפוקסי קוורץ״ של מיסטר פיקס. 

אריזה: ערכה דו רכיבית בחביות ביחס 2:1 )3 חביות(.

FLOWSEAL PU

ציפוי תעשייתי פוליאוריטני דו רכיבי 
ע"ב מים, לשימוש פנימי וחיצוני.

n ציפוי עליון שקוף דו רכיבי ע"ב מים ללא חשש מחומרים דליקים 

.VOC ונדיפים, ללא    
n ציפוי עליון 100% פוליאוריטן אליפאטי בגימור מט או מבריק.

n יישום ישירות על בטון או ציפוי אפוקסי באמצעות מגב או רולר.

n עמיד UV לשימוש חיצוני או פנימי, עמיד לתנועת מלגזות.

.20o -זמן עבידות: שעתיים ב n

n זמן ייבוש: 4-5 שעות, פתוח לתנועת הולכי רגל תוך 24 שעות.

צריכה: 80 - 100 גרם למ"ר.
אריזה: ערכה דו רכיבית  5 ק"ג.
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 ז

פריימרים למערכות איטום וציפוי

 WP-PRIMER פריימר
פריימר אפוקסי למערכות איטום וציפוי.

n פריימר בלתי דליק כיסוד ליישום פוליאוריאה / פוליאוריטן / אפוקסי.

n פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים לשימוש פנימי וחיצוני.

n פריימר סביל לחות המסוגל להתמודד עם בטון לח עד 8%. 

    לקראת יישום ממברנת האיטום.
n מתאים למשטחים סופגים ובלתי סופגים.

.)20
o הופך לשקוף בייבוש, מאפשר המשך עבודה תוך 6 שעות )בטמפ׳ n

צריכה: 100 - 300 גרם למ"ר )ניתן לדילול עד 30% מים(.
אריזה:   10 ק״ג,  20 ק"ג דו רכיבי.

דורוגלאס רפיד
פריימר אפוקסי דו רכיבי חוסם לחות.

n מיועד לתשתית לחה עד 95% לחות יחסית בבטון / 8% לחות מוחלטת. מיועד גם לבטון חדש שטרם סיים את 28 ימי ההגעה לחוזק. 

n משמש כהכנה ליישום ציפוי תעשייתי, בתנאים של בטון לח ועמידה בכימיקלים ותנאי רטיבות תמידית.
n מתאים כהכנת תשתית בתנאים אגרסיביים לקראת ציפוי כגון: פוליאוריאה, פוליאוריטן ועוד...

n עמיד ללחץ מים ומאפשר המשך עבודה תוך 2 - 4 שעות מהיישום.
n תוצרת איטליה.    

צריכה: 400 גרם למ"ר ובמידת הצורך שכבה נוספת, בהתאם לשיעור הלחות בתשתית.
אריזה:  10+10 ק"ג ערכה דו רכיבית במשקל 20 ק״ג.

              גוון אפור.
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R6E פריימר ארדקס
פריימר אפוקסי דו רכיבי סביל שמן וגריז.

n  משמש כפריימר לקראת שימוש בחומרים צמנטיים, אפוקסיים 

     ופוליאוריטניים על גבי בטון הספוג בשמנים וגריזים. 
n מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

.R6E לפני השימוש בפריימר DGR יש ליישם דגריזר ארדקס  n

n  חומר בלתי דליק.

n  תוצרת גרמניה.

צריכה: 250 גרם למ"ר.
אריזה: 3 + 5 ק"ג ערכה דו רכיבית, במשקל 8 ק"ג.

POWER FIX PU 40 PRIMER

פריימר חד רכיבי שקוף למסטיק פוליאוריטני.

n משמש כפריימר משפר הדבקה למסטיק פוליאוריטן  וחומרי איטום 

.PU-FLEX ,פוליאוריטן על בסיס סולבנטים כגון  קולודור    
n ייבוש מהיר והידבקות טובה לתשתית סופגת ובלתי סופגת.

nכ 100% כושר התארכות.

n גוון שקוף משי.

n מתאים כפריימר על תשתית: בטון, טפלון, גומי ועוד...

n ייבוש למגע כ-20 דקות. ייבוש סופי לאחר כ-4 שעות, תלוי 

    בתשתית ובתנאי הסביבה.

צריכה:  100 - 400 גר׳ למ״ר.  
אריזה:  1 ליטר. 
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פריימר לסרט בוטילי
 פריימר שקוף חד רכיבי על בסיס שרפים.

n לשיפור ההדבקה של סרטים בוטיליים.

n יבוש מהיר תוך 30 דק' ניתן להדביק עליו סרט בוטילי.

n עמיד UV, לשימוש חיצוני או פנימי. 

צריכה: 200 - 500 גרם למ"ר תלוי בספיגות המשטח.
אריזה: 5 ליטר.
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פריימר PU  שקוף
פריימר חד רכיבי שקוף לחומרי איטום.

n משפר הדבקה לקראת יישום חומרים פוליאוריטניים 

    )פוליאוריטן-ביטומני, פוליאוריטן לבן וכיו"ב(.
n מתאים במיוחד לשימוש על יריעות ביטומניות, איטום 

    צמנטי ואיטום ביטומני, כחומר מקשר למשחות איטום.
n מתאים לשימוש חיצוני ופנימי ולתשתיות סופגות ובלתי סופגות.

n חומר מבוסס סולבנט בעל ייבוש מהיר. ניתן לקבל גם בגרסה 

    בלתי דליקה )על בסיס מים(.
n  רצוי ליישם פריימר על בסיס סולבנט לפני חומר איטום

    סולבנטי ופריימר על בסיס מים לפני חומר איטום מבוסס מים.

צריכה: 100 - 300 גרם למ"ר המשך עבודה תוך 4 - 6 שעות,
 כאשר המשטח יבש למגע, בהתאם למזג האוויר.

אריזות: פח 4 ק"ג חומר על בסיס סולבנט, 
               גלון 5 ק"ג חומר על בסיס מים.

פריימרים למערכות איטום וציפוי



POWER-Fix PU40

מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי רב שימושי 
לאיטום תפרים וסדקים.  

n התארכות <500%.

n עמידות בשמנים, דלקים וכימיקלים, עמיד UV ולחות לאחר ייבוש.

.90oC טיקסוטרופי ואינו משנה את נפחו גם לא בקיפאון או חום עד n

n  מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי המתקשה בחשיפה ללחות.

n הופך קשה ועמיד ללחיצה אבל נותר אלסטי וגמיש ומאפשר גישור על סדקים.

n מתאים לאיטום סדקים ותפרים מסוגים שונים כגון: תפרי התפשטות, 

   תפרי דמה ומסביב לאלמנטים מסוגים שונים.
n קל ליישום עם אקדח ידני או פניאומטי.

n תשתית בטון, בלוקים, אבן טבעית ושיש, אלומיניום, פלדה וזכוכית. 

n רוחב תפר מינימלי ליישום 5 - 30 מ״מ.

צריכה:  שרוול יספיק ל-24 מטר אורך תפר 5X5 מ״מ.

 .600cc אריזה: שרוול

             גוונים: אפור, לבן או בז'.

סרט בוטילי
סרט איטום חד צדדי עם גב לבד או גב אלומיניום.

n מבוסס גומי בוטילי 1מ"מ עובי נטו, עם דבק חד צדדי. 

n בעל כושר גישור סדקים בשימוש פנימי או חיצוני.

n גב אלומיניום לחשיפה לשמש או גב לבד ליישום מתחת לחומרי גמר.

n לשימוש רב תכליתי כגון: איטום, גישור סדקים, גישור בין חומרי תשתית 

    שונים ועוד.
n בעל כושר הידבקות למגוון רחב של תשתיות סופגות ובלתי סופגות.

n אורך גליל 10 מטר.

n רוחב גליל 10 ס"מ / 15 ס"מ /20 ס"מ.

n יש להשתמש בפריימר לסרט בוטילי ) עמ׳ 25( לפני יישום הסרט 

    על משטחים בלתי סופגים.
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מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ ובהדרכה. 
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. 
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה 
יש לעיין בדף המוצר ולנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

עזרי איטום והכנת תשתית
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n חומר דו רכיבי לתיקון רצפות וקירות בטון בתוך מקפיאים ומקררים תעשייתיים המתקשה במהירות גם בתנאי קיפאון עמוק.

n ורסטילי: מילוי חורים, תיקון קצוות שבורים, דיוס בסיסי עמודים ומכונות, תיקון רמפות ואזורי פיתוח, יציקות מסביב לקולטנים ועוד...

n פתיחה לתנועה בתוך שעה.

.)R4 EN1504( מגיע לחוזק 100 מגפ"ס. תקן שיקום בטונים n

n ליציקה  25-6 מ"מ עובי או יותר בהוספת קוורץ מדורג.

n מתאים לבניית שיפועים ורולקות במפעלי מזון, כימיקלים וכו'. 

n מתאים לתיקון מהיר בגשרים ומיסעות ובשימוש חוץ. 

n תוצרת גרמניה. 

צריכה: 20 ק"ג למ"ר לעובי 1 ס"מ. 
אריזה:  20 ק"ג )דו רכיבי, נוזל 2.2 ק"ג+ אבקה צמנטית 17.8 ק"ג(. 

             בגוון אפור צמנט. ניתן להוסיף פיגמנט.

Pentra-Sil 244
סילר ננו ליתיום להקשחה וציפוף משטחי בטון חשוף.

n סילר מצופף ומקשיח בטון, משפר אטימות, בטכנולוגיית ליתיום

    סיליקט המבטיחה חדירה לעומק 8 מ"מ בבטון.
n מספק עמידות משופרת נגד כימיקלים, שמנים, גריז, מלחים ועוד...

n טיפול אימפרגנציה בבטון ישן או חדש.

n שימוש פנים או חוץ, אופקי ואנכי.

n מתאים לכל תשתית צמנטית ובמיוחד חניונים, משטחי בטון חיצוני, 

   מבני ציבור, מחסנים ומפעלים.
n יישום פשוט בריסוס או הברשה. 

n מונע עליית אבק ותפרחת )מליחות( בבטון חשוף. 

n פתיחה לתנועה כ-4 שעות אחרי היישום.

.LOW VOC ,חומר בלתי דליק, בלתי מזיק, ללא סולבנטים n

n ניתן לקבל גם פנטרה סיל HD+C, להקשחה ציפוף ואשפרה 

   לבטון חדש )דנסיפייר וקיורינג(.
n תוצרת בלגיה.

צריכה: 80-120 גרם למ"ר.
אריזה: מיכל 20 ק"ג. 

כושר כיסוי: 200 מ"ר ליחידת אריזה.  

FlowFast F1 רדירפ
גראוט MMA )מתיל-מתאקרילט( לתיקון מהיר וחזק של בטון ואספלט 

בתנאים אגרסיביים בתעשייה ותשתיות.

הגדלה X200 אחרי טיפולהגדלה X200 לפני טיפול
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 דורוגלאס מלטה
שפכטל אפוקסי תלת רכיבי. 

n מחסום לחות לקראת ציפוי ואיטום תעשייתי וכן לפני יישום דבק לאריחים, 

    מדה מתפלסת ועוד... 
n החלקה, איטום ויישור בטון ישן או חדש שלא סיים את 28 ימי הייבוש לאחר היציקה.

n ניתן ליישם על בטון לח )עד % 95 לחות יחסית בבטון( או יבש כפריימר 

   למערכות פוליאוריאה/ אפוקסי / יריעות קרבון.
n ליישום אנכי ואופקי בעובי 10-2 מ״מ, יכול לשמש כגמר סופי במתקני תעשייה. 

.Bar 7  עמיד בלחץ מים שלילי עד n

n שיקום והגנה של בטון בתנאים אגרסיביים: מובילי מים, מערכות שפכים, תעלות ועוד.

n תיקון רצפות בטון פגומות, אטום למים ועמיד בכימיקלים.

n עמיד לגשם תוך 5 שע'. ציפוי מלא כעבור 3 ימים מהיישום.

n תוצרת איטליה.

צריכה: 2 ק"ג למ"ר )1מ"מ(.
אריזה: חלקים נוזליים: 1.68 ק"ג + 1.12 ק"ג + שק אבקתי 25 ק"ג. סך מערכת 27.8 ק"ג .

              גוון אפור.

מלט לתיקוני חרום  610
תערובת צמנט הידראולי מיוחד המתאים לתיקוני 

חרום המצריכים התקשות מהירה וחוזק גבוה ביותר. 
מתקשה תוך 5-2 דקות.

n   משמש לעצירת פריצות מים במבני בטון ואבן וסגירת חורים מהירה.

n   בעל צמיגות נמוכה המאפשר תיקון נוח ומהיר של פריצות מים.

n   מתקשה לאחר ערבוב במים תוך 2-5 דקות בלבד.

n  תוצרת כרמית מיסטר פיקס.   

צריכה: כ-1.6 ק"ג לליטר ל-1 מ״מ עובי.
אריזות: 1 ק"ג, 2.5 ק"ג.

אחרי תיקון עם 610פריצת מים

עזרי איטום והכנת תשתית
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n משמש למילוי ואיטום סדקים בקירות, בחדרי מקלחת

 ומסביב למשקופי חלונות ודלתות.
n בעל הידבקות מעולה לאלמנטים מבטון, טיח צמנטי,

 מתכת, אלומיניום, עץ, מחיצות גבס וכו'.
n נוח ליישום, גמיש לאורך זמן, ניתן לסיוד וצביעה.

n מתאים לסגירת מרווחים בין לוחות בשיטת ברנוביץ.

צריכה: כ-1.5 ק"ג לליטר.
אריזות:  דלי 7 ק"ג, 25 ק"ג.

סילר שקוף 529

n סילר שקוף 529 מונע מעבר מים ועמיד בפני ספיגה קפילרית ובפני 

   נדידת מים המלווה בתפרחות של סיד ומלחי סידן.
n דוחה מים ומעכב הצטברות ליכלוך.

n אינו יוצר פילם ולכן מאפשר "נשימה", חשוב במיוחד בלוחות חיפוי

   המיושמים בהדבקה רטובה.
n הסילר מאופיין בצמיגות נמוכה וחדירות גבוהה לתוך האלמנט המטופל

   ויוצר איזורי הגנה פנימיים בתוך האבן.
n עמיד ב- U.V ומספק הגנה לאורך שנים.

צריכה: כ-200 גרם למ"ר לאלמנטים שספיגותם בינונית.
אריזה: מיכל 5 ק"ג. 

מסטיק אקרילי 530

נוזל שקוף על בסיס מים לאיטום קירות חוץ המונע ספיגת מים. 
מתאים להגנה על טיח צמנטי, קירות בטון, כורכר, אבן נסורה, טרא קוטה. 

מסטיק אקרילי למילוי ולאיטום סדקים 
ולסגירת מרווחים בקירות פנים וחוץ. 
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XL מדלל

SEIRETAR זפת אפוקסי

n ציפוי אוטם המשלב את העוצמה של דבק אפוקסי 

   עם תכונות איטום גמיש של זפת פחמים.
n  מתחבר ביעילות לאספלט, בטון או מתכת.

n משמש ציפוי רצפה או פריימר )יסוד קושר( בין אספלט למגוון רחב של חומרי איטום וציפוי המשווקים ע"י מיסטר פיקס.

n בעל עמידות גבוהה לשחיקה וכימיקלים, בעיקר מי שפכים, דלקים, שמנים, סולבנטים ומי-ים.

n שכבת שחיקה עמידה לקיפאון ולתנאי מזג אוויר קשים, בשימוש חוץ.

n חומר דו רכיבי בגוון שחור, ניתן לכיסוי בחול.

n לשימוש פנימי וחיצוני.

n מתאים לרצפות מוסכים, מחסנים, תחנות דלק ועוד.

צריכה: מ- 0.6 ק"ג למ"ר בתשתיות לא סופגות ועד 1 ק"ג למ"ר בתשתיות סופגות.
             כושר כיסוי: 25-40 מ"ר ליחידה.

אריזה:  25 ק"ג ערכה דו רכיבית.

n מדלל )טינר( לחומרים על בסיס ממסים )סולבנטים( 

    המשווקים ע"י מיסטר פיקס,  כגון: איטום פוליאוריטני, 
     פוליאוריטן-ביטומן, צבעים ולכות ע"ב סולבנט.

n משמש הן לדילול והן לניקוי מתכת/ כלי עבודה/ מיכון.

n מבוסס קסילן נקי משקל סגולי 0.86 ק"ג לליטר.

n לשימוש בחומרים חד-רכיביים בלבד.

צריכה: דילול עד 10% קסילן ביחס למשקל החומר המדולל, 
            יש להיוועץ במחלקה טכנית של מיסטר פיקס טרם שימוש חריג.

אריזה:  4 ליטר )כ- 3.5 ק"ג(. 
            גוון: שקוף.

ציפוי אוטם ויסוד למתכת, 
בטון ואספלט ללא סולבנטים.

קסילן לדילול וניקוי חומרים פוליאוריטניים.

עזרי איטום והכנת תשתית
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