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הרקיוסיל

N.O.F.

סיליקו נייטרלי מקצועי

תאור
מערכת

הרקיוסיל  ,N.O.Fהנו סיליקו מקצועי לאיטו ברמה גבוהה ,העובר תהלי אשפרה ב אוקסי
אשפרה נייטרלית.אינו מכיל מדללי או מלאני ,רק  100%סיליקו.
בניגוד לסיליקו אצטי רגיל ,הרקיוסיל  , N.O.F.אינו מפריש חומצות התוקפות את פני המשטח ולכ הוא מתאי
ליישו במשטחי כגו :בטו ,אב וחומרי צמנטי .כמו כ מומל! ליישו בי זכוכית לאלומיניו ובי אלומיניו
לבטו ואב.

תכונות
הדבקה טובה למשטחי נקבוביי  ,ללא פגיעה בפני השטח
וללא צור בפריימר )יסוד מקשר( .
עמידות גבוהה לקרינת שמש U.V.
איטו אלסטי )  400%התארכות עד שבר (
הקרמה מהירה ) 15דקות(

•
•
•
•

שימושי
מומל! לאיטו סביב כיורי  ,שיש  ,חרסינות ואמבטיות,
ובמערכות קירות מס ,בי זכוכית לאלומיניו ובי אלומיניו
לבטו ואב ,ולחלונות בלגיי.

יישו
התשתית חייבת להיות נקייה ויבשה ללא אבק ,שמני וחומרי בניי רופפי
.
נית להשיג הדבקה מעולה ,על חומרי כגו  :צבע  ,זכוכית ,אלומיניו ,
קרמיקה ,מתכות ,בטו ללא צור ביסוד מקשר )פריימר(.
נקבוביי מאוד וחומרי פלסטיק מיוחדי ,יש לטפל
בחומרי
בפריימר
לפני היישו .
 5°cעד 40 ºc
טמפרטורות יישו
 25מ"מ.
רוחב תפר מקסימלי

צבעי
שקו* ,לב ,בז' אב ירושלמית  RAL- 9001אפור ושחור,
באספקה מהמלאי.
נית לקבל מגוו צבעי , RALע"פ הזמנה.

אריזה
תרמיל  310מ"ל
נקניק  600מ"ל

 24יח' בקרטו.
 12יח' בקרטו.

אחסנה
סגור באריזה מקורית  ,אחסו במקו קריר ויבש
) בי  + 5º Cעד  9 ,(+25º Cחודשי מתארי היצור.
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)הרקיוסיל  N.O.Fהמש(

מפרט טכני
 1020ק"ג  /מ"ק
צפיפות
 1מ"מ ב   24שעות
אשפרה
אי
התכווצות
 15דקות
זמ הקרמה
25%
יכולת תנועה
400%
התארכות עד שבר
מודול אלסטיות ב 0.35 100%מג"פ
קושי
 15°שור A

עמידות
מ  45 °cעד + 100 ºc
טובה
סבירה  ,נית לקבל רשימת התאמה
כמעט ללא שינויי

טמפרטורת שירות
עמידות בפגיעה מכנית
עמידות לכימיקלי$
דהיית הצבע

יחסי מידת תפר מומלצת
6
6

רוחב
עומק

9
9

12
10

15
11

18
12

עיבוד
זמ הקרמה של  NOFהיא בי  20 – 15דקות  ,לכ חובה לבצע ,עיבוד והחלקה מיד לאחר היישו .העיבוד נעשה
בעזרת כלי גומי ומי סבו .1%

ניקוי
מיד אחרי השימוש בטרפנטי .

צביעה
הרקיוסיל  NOFלא נית לצביעה .במידה ומתוכננת צביעה בצדי התפר ,יש להג על הדפנות על ידי הדבקת סרט
נייר דביק ) מסקינגטייפ( לפני יישו הסיליקו .

בטיחות
להימנע ממגע ממוש ע העור ,מגע ישיר ע אוכל אסורה כל זמ שהסיליקו לא התייבש.
במקרה של פגיעה בעיניי ,לשטו* במי ולקבל טיפול רפואי.

מסווג בתק  F25 LM , ISO 11.600ו ,G25LMמדורג בציו הכי גבוה  ,ג $לזיגוג וג $לתפרי בטו.
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