
 
 

 
 

 

A 250®OTTOSEAL 

 איטום ביטומן ומשטחים לחיםל אקריליחומר 

 
 

  אור המוצרית
דבק ללא פריימר על גבי נ אקרילט קופולימר, תואם לביטומן. ס יבסעל חומר איטום פלסטי 

מיקה, ביטומן, עץ, בטון, לבנים, טיח, מיניום, נחושת, פליז, זכוכית, קריריעות מתכת, אלו
נדבק גם לשכבות מצע לחות, חלקות כמו כן, ר, זפת גגות, אבץ וכד'. אריחים, רעפים, פוליאסט

. DIN 52452סופגות. עמיד מיידית בפני גשם, נטול סיליקון, תואם לציפויים בכפוף לתקן  לאו
 סגולית.-עמידות טובה בפני קרינה אולטרהמתאפיין ב

  

  יישומים אופייניים

 ים.פחחים ושרברבשל רצפים,  מתאים ביישומי איטום •

 מערכות אוורור ומיזוג.איטום  •

 התפשטות מועטה. בעליאיטום בטוח של תפרים  •

 
 מידע חשוב
, על המשתמש לוודא כי החומרים באזור המגע )מוצקים, נוזלים וגזים(  A 250 – לפני השימוש ב

צבע(. באשר לחומרים  הייתדותם )ואינם גורמים להם נזק או משנים א A 250 - ל מתאימים
, על המשתמש לוודא מראש כי החומרים A 250 ה שימוש בשלב מאוחר יותר בקרבת שבהם ייעש

. במקרה של ספק, על המשתמש להיוועץ מוצרה או לשינוי )דהיית צבע( של העאינם גורמים לפגי
 .מוצרביצרן ה

 
 

 :ביישומיהמוצר איננו מתאים 

 (.יכולת תנועה 10%<תפרים המתאפיינים בתנועה רבה ) •

 ים.ימבני תנועה רתפ •

 תפרי בסיס ורצפה. •

 תפרי בריכות שחיה ובקרבתן. •

                           איטום יריעות מתכת בקונסטרוקציות הכוללות גגות שטוחים )במקרה זה מומלץ להשתמש  •
 (.S 110 ®OTTOSEAL -ב 

 .styrodur®או  polystyrene®במגע עם  •
 .מ"מ 10לא יעלה מעל  רוחב תפר מרבי

 מתופעה זותכונות ההידבקות הייחודיות שלו, חומר האיטום נוטה לסיביות. ניתן להימנע  בגין
 .בעת היישוםפיית השפופרת ידי משיכה מהירה של -על
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  נתונים טכניים
                     זמן יצירת קרום

 לחות יחסית 23ºC /50%- ב
 מיידי

לחות  23ºC /50%- אשפרה ב
 יחסית

 ידי ייבוש פיזי-על

 30ºC+עד  5ºC+ היישוםטמפרטורת 

 משחתי (23ºCצמיגות  )

 גרם/סמ"ק 1.07 -כ  23ºC-צפיפות ב

 10% יכולת תנועתית מותרת
 80ºC+עד  20ºC- עמידות בטמפרטורה

לחות  23ºC/50% - חיי מדף ב
 שפופרת/תרמילעבור  יחסית

, חודשים 24 -כ 
 באריזה סגורה.

 30ºC+עד  אחסון

  20% -כ  (DIN 52 451התכווצות נפח )

 
  הכנת השטח

 צריכים להיות נקיים, נטולי שומן, יבשים ויציבים. ,המשטחים המיועדים להדבקה
ולהסיר כל מזהם, כולל חומרים מופרשים, חומרי  המודבקיםיש להקפיד על ניקיון המשטחים 

עלול להשפיע על שימור, גריז, שמן, אבק, מים, חומרי הדבקה ואיטום ישנים וכל חומר אחר אשר 
 יכולת ההדבקה.

( באמצעות דקה 1 -כ  )זמן יבוש OTTO Cleaner T  ליישם יים ישנקבוב לא מצעיםניקוי ב
 מטלית רכה ונטולת מוך.

באמצעות מברשת חוטי פלדה או דסקית השחזה לצורך הסרת  ים יתבצענקבובי מצעיםניקוי 
 חלקיקים רופפים.

 
 שוםיי

 מחוץ לתפר חומרהעודפי ממנע היבטמפרטורת החדר. יש ל שפופרתההיישום, יש לאחסן את טרם 
 A- אקדח, שכן קשה מאוד להסיר את עודפי ההקרת בימוש בפייה בעלת קוטר מתאים וש בעזרת

 .וההידבקות המעולה שלעקב   250
A 250 ממסים אידוי דקה( לאחר היישום. למניעת 1 –לאחר כ מייד ) מכיל ממסים ויוצר קרום 

ישירה . קרינת שמש חזקה וותוחזק ותשמש ישיר תחת קרני המוצר להימנע מיישום , ישמדי גדול
חומר הטרי. במקרה של הופעת סדקים, ניתן לתקנם בקלות ות הסדקמגבירה את הסיכון להי

 .A 250 שכבה נוספת שליישום  בעזרת
עם נקות ל כלי עבודה ישגם לאחר ההתקשות.  יםדביקמעט  להיות על פני שטח חומר האיטום

OTTO Cleaner T.אצטון או בנזין , 
 25 - 5מוגבל עד לרוחב תפר של  A 250    יישוםבפני חומרים ביטומנים בתפרים,  מילוי ביישומי

התפר מ 1/3. יש למלא ת התפרתנועומר איטום סיליקוני לצורך קיזוז חגם יש ליישם בנוסף  ,מ"מ
 S סיליקון מסוג סיליקון.ה יישוםשעה לפני  1 – כלפחות ולאפשר לחומר להתייבש  A 250  - ב

 התקשותו.  לאחר A 250 - ונמצאו תואמים ל נבדקו S 110 - ו 100
A 250  ם. סגורי במקומותיישום המכיל חומרים דליקים, לפיכך יש להקפיד על אוורור נאות בעת

 בעת החלקת החומר, לאחר מאש גלויה או ממקורות הצתה אחרים.את המוצר יש להרחיק 
 היישום, יש להשתמש בכמות גדולה של מים.

 ידי הלקוח.-בדיקה על תלאור מגוון ההשפעות האפשריות במהלך העיבוד והיישום, נדרש
 על האריזה. יםמודפסה חיי המדףיש להקפיד על 
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מומלץ לאחסן את המוצרים כשהם סגורים באריזותיהם המקוריות, במקום יבש )לחות יחסית 
. אחסון ו/או הובלה של המוצר בטמפרטורות 25ºC+-ל 15ºC+בין  ( ובטמפרטורה שנעה60%>

גבוהות יותר/לחות אוויר גבוהה יותר )במשך מספר שבועות(, עלולים לגרום לפגיעה בעמידות 
 .ולשינוי תכונותיו המוצר

 

 אריזה
 האריזות הזמינות במלאי. לגבי יש להתעדכן

 יחידות למשטח יחידת אריזה יחידה/מיכל

 1200 20 מ"ל 310 שפופרת
 

 צבעים
 צבע מק"ט

C01 לבן 

C02 אפור 

C04 שחור 

C05 חום 

C30 שקוף 

 
 

  בטיחות
 ר.וצגיליון הנתונים של בטיחות המ הקפד לנהוג לפי

 
 סילוק

 .ה גיליון הנתונים של בטיחות המוצרמידע אודות סילוק: רא

 
  הגבלות

ני של החברה ועל ניסיונה. עם זאת, כל המידע הכלול במסמך זה מבוסס על הידע הטכני העדכ
כיוון שהתנאים והשיטות של השימוש במוצרים ויישומם אינם בשליטתנו, מומלץ לנסות את 

המוצר לפני השימוש הסופי. אין לראות במידע הכלול בגיליון הנתונים הטכניים ובהסברים 
השירות,  בהקשר עם גיליון הנתונים הטכניים )לדוגמה, תיאור OTTO-CHEMIEשמספקת 

וכד'( אחריות על המוצר. אחריות מצריכה הצהרה כתובה נפרדת של  DINהתייחסות לתקנות 
OTTO-CHEMIE .אשר מהווה הוכחה לתקפות , 

המאפיינים המפורטים בדף זה מגדירים את מאפייני הפריט בצורה רחבה והחלטית. אין 
חברה שומרת לעצמה את להתייחס להצעות היישום כאל אישור נאות של השימוש המיועד. ה

הזכות לשנות את המוצר ולהתאימו בכפוף להתקדמות הטכנית ולפיתוחים חדשים. אנו עומדים 
לשירותך לגבי שאלות ובעיות ספציפיות הקשורות ביישום. אם נדרשים אישור או הרשאה 

ממשלתית לצורך יישום מוצרינו, המשתמש הוא האחראי להשגתם. המלצות החברה אינן פוטרות 
את המשתמש מן הצורך לקחת בחשבון אפשרות של הפרת זכויותיהם של גורמי צד שלישי 

 ובמקרה הצורך לפתור בעיה זו. 
בכל מקרה אחר חלים התנאים וההתניות הכלליים של החברה, ובמיוחד אלה הנוגעים לחבות 

ם לפי אפשרית בגין פגמים. אם התנאים וההתניות של החברה אינם זמינים, נשמח לשלוח  אות
 בקשה. בנוסף, ניתן למצוא אותם גם בדף הבית של החברה:

05.pdf-Englisch_04-hemie.de/englisch/unternehmen/agb/AGB-http://www.otto 
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http://www.otto-hemie.de/englisch/unternehmen/agb/AGB-Englisch_04-05.pdf


 
 

 
 
 

שירותים 
 טכניים

 סיוע טכני

 04-6230000יים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: מפרטים עשו
 04-6231100או לפקס: 

 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

www.orantechg.com 

chemie.de-http://www.otto 
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