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 .פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ

STRUCTASEAL - AWP 8112
סרט איטו בוטילי לאיטו מבני
סרט איטו דביק מעצמו ,מהווה מחסו מעולה לגז ונוזלי,מעניק איטו מוחלט ביישו פשוט וקל.

תאור
סרט  AWP 8112הינו סרט איטו ,בעל עוצמת
הדבקה מיידית לרוב חומרי הבניי כמו בטו,אב ,בלוק,
מתכת ,אלומיניו פלסטיק וע.
הסרט משמש כחוס רטיבות וגז למגוו שימושי.
גיבוי הסרט :עשוי למינציה של פוליאתיל ואלומיניו,
המשלב תכונות עמידה בקרינת שמש  U.V.וחוזק
קריעה גבוה במיוחד.
חומר ההדבקה :עשוי מתערובת של כמה סוגי גומי
סינטטי ,כדי להבטיח הדבקה טובה למגוו רב של
תשתיות.
הסרט גמיש במיוחד ונדבק ישירות על שטח יבש
ושטוח.
פריימר  :PR- 3לשטחי העשויי מחומרי
נקבוביי כמו בטו וכד' מומל להשתמש במריחת
פריימר  PR- 3שמיועד לכ  ,לפני הדבקת הסרט.
 PR- 3הינו חומר שקו  ,ומהיר ייבוש.

מבנה
יריעת אלומיניו – פוליאתיל בעובי  89מיקרו מצופה
דבק של תערובת גומי סינתטי .עובי כולל1.2 :מ"מ

יישומי
איטו תפרי בבטו ,בבניה טרומית,איטו תפרי
בחזיתות בנייני ,איטו בי משקו עיוור
לבטו,איטו קירות מס וסביב חלונות אלומיניו,
תיקו נזילות בגגות איסכורית ,ארגזי רוח וכיו"ב...
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 .פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ
מידות :
רוחב בס"מ
5
7.5
10
15
20
30
75

אור גליל
10
10
10
10
10
10
10

כמות בקרטו
24
16
12
8
4
4
1

מידע טכני
עובי כולל
עובי גיבוי
צבע
טווח טמפ .שימוש
טווח טמפ .ליישו
חוזק קריעה במתיחה
חדירות למי
חיי מד
תנאי אחסנה

 1.2מ"מ.
 0.09מ"מ
לב  ,אפור.
מ  – 20c ºעד+ 90c º
מעל + 4c º
4.50 KN/M
 0.25גר  /מ"ר )  1באר (
עד שנתיי
סגור באריזה בי  5c ºל 35c º

הנחיות נוספות
יש לנקות התשתית מאבק ושאריות בטו בעזרת מברשת קשיחה לפני מריחת פריימר )( PR*3
יש להקפיד על הצמדה מלאה של הסרט בעת היישו הסרט תו כדי לחיצה על כל שטח הסרט ובמיוחד
בקצוות .
חפיפה – תפר –  5ס"מ.
לנוחות,
סרטי מעל רוחב  10ס"מ ,מיוצרי ע יריעת הגנה בגב
הסרט המחולקת לכמה חלקי.
זאת בכדי לאפשר הסרת והדבקת הסרט בשלבי ,דבר
המקל על הדבקת הסרט בצורה ישרה וחלקה.
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