
 
 

 
 

 

TG 500 ®Polysil 
4.011-080110 

  מינרלייםחודר עבור מצעים יפוי צ
 להגנה ולצמצום כושר הספיגה

 
 המוצר תיאור
TG 500 ®Polysil דליל המבוסס על שילוב של פולימר וסיליקט.  על מצעים  ,מוצר נוזלי הינו

טין את הסכנה ועל ידי כך מק פורותהוא גורם להקטנת נפח ה ,המכילים מלח ועל מצעים רטובים
נית של חומרי בניין אשל התפתחות פריחת מלח. הוא גם מגדיל את ההתנגדות הכימית והמכ

 TG 500 ®Polysilס"מ מפני השטח.  2. בתלות במצע, המוצר חודר עד לעומק של םמינראליי
 תרחיפי מלט ובטון. מחזקות. החומר מתאים לטיח, ובעל תכונות מים הדוח

 

  נתונים טכניים

 5°Cמינימום  ורת יישוםטמפרט

 ק"גר'/ סמ 1.03 משקל סגולי

 שקוף, מעט דביק פני השטח

השכבה  יישום
 הבאה:

 דקות 30אחרי  -

  שעות 24אחרי  -
  

 

 תרכובות צמנטיות -

 אקריליים   םצבעי -

 וסיליקט

 
   יישומים אופייניים

TG 500 ®Polysil  כושר הספיגה שלהם, משמש לחיזוק ולהגנה על מצעים מינראליים ולצמצום
מצמצם את הסכנה של  TG 500 ®Polysilבעיתיים כמו אבן חול. מוצרים  במקרה שלאפילו 

לקפיאה והפשרה. אפשר  ימינראלאת עמידותו של מצע  משפרהיווצרות חדשה של פריחת מלח ו
אינו גורם להיווצרות  המוצרכדי להקשות תרחיפי איטום.  TG 500 ®Polysil -להשתמש ב

 TG 500 ®Polysilמתאימים ליישום )חוץ מגבס(. בנוסף לכך,  םהמינראליי. כל המצעים קליפה
עבים מותאמי פולימר כגון  בות של חומרי איטום ביטומניםכיכול לשמש כיסוד מתחת לש

2C ®Bikuthan, 2C ®Deuxan .וכדומה 
 

 שטחה תהכנ
TG 500 ®Polysil נקי. על המצע להיות אפשר ליישם על מצעים סופגים, רטובים או יבשים 

 . TG 500 ®Polysil                . יש להסיר פריחת מלחים לפני יישוםרופפיםמשמן וחלקיקים 
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 יישום
 יסוד חודר לעומק:
במברשת או בריסוס. במשך זמן ההתקשות אסור  TG ®Polysil 500אפשר ליישם את 

י שטח המצע במשך תהליך . מלחים שיצאו מפנ0°C -שטמפרטורת המצע והסביבה תרד מתחת ל
 ההתקשות יש להסיר על ידי הברשה. אחרי התקשות מלאה לא ייצאו יותר מלחים מהמצע.

 
 .איטום מפני רטיבות מבפנים תוך שימוש בתרחיפים קשיחים

 של, המצע מקבל קודם יסוד NB 1 Grey -כדי ליצור ציפויים עמידים במיוחד תוך שימוש ב 
TG 500 ®Polysil דקות מכוסה ב 03 -ואחרי כ- NB 1 Grey  בלי להוסיף(Bonding -SB

Emulsion ב                            יש לצפות(. מיד אחרי יישום התרחיף-TG 500 ®Polysil אחרי .
 .TG 500 ®Polysilעם מיישמים שכבת תרחיף נוספת שמוקשית מיד  ,זמן התקשות קצר

 הגנה על פני השטח.
, מרססים, מיישמים תשתיות מינראליותכדי לחזק ולשפר את ההתנגדות הכימית והמכאנית של 

 200עד מקסימום  130 -של כ )כיסוי משוער TG 500 ®Polysilבעזרת רולר או במברשת 
 שעות. 16 -יהיה גמיש לגמרי אחרי כ(. ציפוי המגן "רגר'/מ

 

 כיסוי משוער

 כיסוד חודר עמוק: ▪

 "רמ /גר' 130עד  100 -כ
 .כמות כפולה מזו תיתכן על מצעים סופגים חזק

 כמקשה לתרחיפים: ▪
 "רגר'/ מ 250עד  200 -כ

 מתחת לחומרי אטימה ביטומנים עבים: ▪
 "רגר'/מ 150 -כ

 גים במיוחד.פתיתכן כמות כפולה מזו על מצעים סו
 

                                                                   ניקוי
 מיד את הכלים במים. יש לנקות י השימושאחר

 
 אריזה
 ק"ג. 1ק"ג, בקבוקים של  10של  מיכלים

 חיי מדף
 .במקום קריר אך לא קפואחודשים במיכלים מקוריים אטומים  12 -כ

 
 בטיחות

 בזמן היישום יש ללבוש כפפות ומשקפי מגן. 

 הגבלות
ועל הנסיון  חברת קוסטר רים שלהמידע הכלול בדף נתונים טכניים זה מבוסס על  תוצאות מחק

בשטח. כל נתוני הבדיקות הניתנים הם ערכים ממוצעים שהתקבלו בתנאים  קוסטר המעשי של
. המתקין אחראי ליישום םאינו בשליטת קוסטר ולכן גם היעיל במוצרי מוגדרים. היישום הנכון

של תהליך הבנייה. ספציפיים של אתר הבנייה ולתוצאות הסופיות ה הנכון תוך התחשבות בתנאים
להמלצות הניתנות כאן עבור מקרים סטנדרטיים. ספציפיקציות  ייתכן שיהיה צורך בהתאמות

החורגות מהספציפיקציות בקו מנחה טכני זה מצריכות  םאו  נציג קוסטר הניתנות על ידי עובדי
 ,קובליםולהתקנה, הנחיות טכניות וכללי טכנולוגיה מ אישור בכתב. על התקנים התקפים לבדיקה

, אבל הבמסגרת התנאים של קוסטר רק על האיכות של מוצרי יש לשמור תמיד. האחריות תיושם
 היעילות וההצלחה של יישומם. לא על
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שירותים 
 טכניים

 סיוע טכני

 04-6230000 מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון:

 04-6231100 או לפקס:

 info@orantechg.com או לדוא"ל:

 ספרות בטיחות וטכנית

 ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: 

www.orantechg.com 

www.koster.eu 

 
 שיטת התיוק

 רשימת המסמכים הרלבנטיים:להלן 
▪ 2C ®Bikuthan          1.14 וצר מס'מ 

▪ 2C ®Deuxan             '1.16מוצר מס 

▪ NB 1 Grey               3.021מס'   מוצר 

▪ Restoration Plasters 

 5.061-5.068מוצר מס'      
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