בס"ד

DEN BRAVEN SEALANTS

מיקו
פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ

סופר  – 7היי טק

להדבקה חזקה ואחיזה מיידית
תאור המוצר:
היי טק ,דבק חזק ,צמיגי במיוחד ונאחז במהירות .מבוסס על טכנולוגיה חדישה של פולימר " ."MS
הודות לצמיגותו הגבוהה ,הוא אינו דורש קיבוע נוסף עד הייבוש – שמים את ההיי טק והוא נאחז מעצמו.
לאלה שכבר מכירים "סופר  "7רגיל" :היי טק" מבוסס על אותו פולימר רק שהוא מרוכז וסמיך יותר.

תכונות

• עמידות גבוהה לתנאי חוץ  ,קרני שמש  ,UVפגעי מזג אויר ,מים ,מי-ים ,עובש וכלור.
• להדבקות פנים וחוץ בתחום יישומי בנייה ותעשייה.
• אינו מתכווץ בייבוש.
• אינו מכיל סיליקונים ,חומרים נדיפים או איזוציאנידים.
• אשפרה מהירה) ,מתייבש מהר(.
• אינו מכתים )לפיכך הוא מתאים לאבן טבעית(
• הדבקה מעולה על גבי רוב החומרים )לרבות שטח לח(בלי צורך הכנת השטח ביסוד מקשר.
• אינו מפיץ ריח.

יישום
דבק בנין ,עמיד במים ,המשמש להדבקת אבן ,שיש ,בטון ,מראות ,לוחות גבס ,קרמיקה ,קלקר,PVC ,
נירוסטה ,נחושת ,עופרת ,אלומיניום ועץ .מצויין להתקנת לוחות גבס ללא ברגים!

הוראות יישום

על התשתית להיות יבשה ונקיה ,ללא שומנים או
חלקיקים רופפים", .היי טק" נצמד היטב למשטח צבוע,
לזכוכית ,אלומיניום ,מתכות ,מראות ,קרמיקה ולרוב
חלקי הפלסטיק.
טווח טמפרטורה בשעת היישום ,מ  40°+עד 5°+
מעלות צלסיוס.
הדבק סמיך ומאוד צמיגי ,וכדי להוציאו מהתרמיל יש
להשתמש באקדח איכותי.
מומלץ להשתמש באקדח " ." MK-5

ניקוי כלים

הניקוי ייעשה באמצעות מדלל ,כמו טרפנטין ,טינר,
אלכוהול וכיו"ב.

אריזה

תרמיל  290מ"ל.
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חיי מדף

נתון באריזה סגורה בין  5+עד  25+מעלות –  12חודשים

בטיחות

יש להימנע ממגע ישיר עם העור ואוכל כל עוד החומר לח .במקרה שהחומר בא במגע עם העין ,יש לשטוף
את האזור במים ולפנות לייעוץ רפואי.

מידע טכני
תכונות מכניות
משקל סגולי
אשפרה סופית
התכווצות
זמן הקרמה
התארכות עד שבר
מודול אלסטי
קושי
כושר קריעה

 1569ק"ג/מ"ק
 3 -2מ"מ 24 /שעות
אין
 10-15דקות
335%
 1.39מג"פ
 58°שור A
 2.18מג"פ

עמידות
טווח טמפרטורות שירות
עמידות לשחיקה
עמידות לכימיקלים
עמידות במי ים
עמידות לחומרי ניקוי
צבירת לכלוך
עמידות צבע

 100°+/ 40°צלסיוסטוב
סביר
טוב
טוב
כמעט ואין
תתכן הצהבה במקומות אפלים

אחריות
הרקיוסיל מתחייב שמוצריו תואמים את הספסיקציות במפרטו הטכני .בכל מקרה גובה הפיצוי לא יעלה
על הסכום הנקוב ב"תנאי המכירה" .כמו"כ הוא אינו אחראי לנזק עקיף שנגרם.
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