
 
 

 

 

LATASEAL M1 
 1לטסיל אם

 

 
 

 שם המוצר .1
 1לטסיל אם

 

 נציגות .2
 אוראנטק גטאור בע"מ

 

 תאור המוצר .3
הינה ממבראנת איטום ביטומנית חד רכיבית המתאימה ליישום ע"ג משטחים  1לטסיל אם

 אופקיים ואנכיים.

 שימושים
ג רצפות וקירות בבתי מגורים ומבנים מסחריים כגון: חדרים רטובים, מומלצת לשימוש ע"

 מרתפים, קירות מסך, מרפסות ומתחת לחיפויי קירות המצופים אבן.
 יתרונות

 במריחה )מברשת/רולר( או בהתזה. -קלה ליישום  •

 יכולת גישור גבוהה על סדקים. •

 אינה רעילה. •

 אריזה
 ק"ג. 18דלי 

 כושר כיסוי
 הנדרשת.עפ"י האפליקציה 

 ק"ג/מ"ר לפחות לכל שכבה. 1.50
 חיי מדף 

המוצר באריזה שנסגרה במפעל, ישמור על איכותו במשך חצי שנה באחסנה מתאימה במקום 
 (.C°7יבש ומוצל )אין לאחסן בטמפ' נמוכה מ 

 
 הערות

 מוכן ליישום )ללא דילול(. •
 מיועד לשחיקה, יש להגן עליו.אינו  •

 חובה להשתמש בפריימר לטסיל אם. •

 שעות לפחות , יבוש סופי לאחר כשבוע וזאת עפ"י תנאי השטח. 4יבש למגע לאחר  •

 

 נתונים טכניים .4

 65% –מוצקים  •

 > 600% –התארכות  •

 ג'/למ"ל 1.18 –משקל סגולי  •

 85% - 150%שיוב לאחר התארכות  •

 שעות  24אטמ',  1עומד ב  –עמידות בלחץ מים  •

 -C°10-גמישות בקור  •
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 התקנה .5
 הכנת השטח

על התשתית להיות יציבה ונקייה מאבק, לכלוך, שמנים, ציפויים, צבע מתקלף, סילרים, 
 תוספי אשפרה לבטון וכו'. 

 תשתית מאובקת או שנמצאת בקרבת הים, יש לשטוף במים.
יש להחליק שטחי בטון מחוררים או לא ישרים בעזרת טיט צמנטי המכיל תוסף לטקס 

 מבית לטיקריט.
ריצפה, יש לבצע רולקות העשויות מטיט צמנטי המכיל תוסף לטקס מבית -במפגשי קיר

 לטיקריט. 
 שפני השטח    לפני ישום הפריימר, יש לוודא           
 יבשים.            
 יישום

 פריימר )שכבת יסוד(   
, יש ליישם ע"ג תשתית הבטון או על היריעות הביטומניות פריימר 1לפני יישום לטסיל אם

 ק"ג. 15מסוג לטסיל אם, המסופק בפחים של 
 גר' /מ"ר. 250היישום יבוצע בריסוס או בהברשה, בכמות מינימלית של 

 לייבושו ולדאוג לאוורר מקומות סגורים ולהרחיק מאש גלויה. יש להמתין כשעה
 ניקוי כלים וידיים עם מים מייד לאחר השימוש.

 
 איטום

 רצפת חדר רטוב
, כל שכבה 1שכבות של לטסיל אם 2יישום פריימר לטסיל אם כאמור לעיל, יישום לאחר  •

שעות.  6ק"ג/מ"ר.  זמן הייבוש בין השכבה הראשונה לשנייה לפחות  1.50בכמות של 
שעות לפני כיסוי עם חול/סומסום.  24לאחר ישום השכבה השניה, יש להמתין לפחות 

 ת האיטום עם בד גאוטכני.במקרה של מילוי בסומסום, יש להגן על שכבו
 ימים. 7בדיקת הצפה תבוצע לאחר 

 
 מ"ר( 9מרפסת קטנה )עד 

   3לאחר יישום פריימר לטסיל אם כאמור לעיל, יישום  •
    1.50, כל שכבה בכמות של 1שכבות של לטסיל אם      

 ק"ג/מ"ר.      

 זמן הייבוש בין השכבה הראשונה לשנייה לפחות  •
 שעות. זמן הייבוש בין השכבה השנייה  4      

 ימים  5שעות. יש להמתין לפחות  12 –לשלישית       
 לפני הריצוף.      

 
 מ"ר( 10מרפסת "רגילה" )כ 

 עפ"י המפרט של מרפסת קטנה, אולם לאחר  •
 , יש 1יישום השכבה השלישית של לטסיל אם      

 שעות וליישם שכבה רביעית  6להמתין לפחות      
 ק"ג/מ"ר. 1.50בכמות של      

 
 מ"ר( 15-מרפסת בינונית )כ

עפ"י המפרט של מרפסת "רגילה", אולם יש להטביע ארג פוליאסטר או רשת זכוכית בין  •
 עדיין טרי., כשהחומר  1השכבה השנייה לשלישית של לטסיל אם

 

 קירות מרתף

 לאחר יישום פריימר לטסיל אם כאמור לעיל,  •
אטומה ביריעות ק"ג/מ"ר. במידה ורצפת המרתף  4.5בכמות כוללת של  1יישום לטסיל אם 

 ביטומניות, יש ליישם את הפריימר על רצועת היריעות הבולטות בהיקף ריצפת המרתף.
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שעות לפחות  4ק"ג/מ"ר לשיכבה עם המתנה של  1.50שכבות של  3, יש ליישם ידניביישום 
דקות  20מעברים של התזה עם המתנה של כ  4יש לבצע ב  ממוכןבין שכבה לשכבה. ביישום 

 ביניהם.

 .HDPEימים, יש להגן עם בד גאוטכני ועליו יריעות הגנה חלקות מ  5ר לאח •

 
 קירות מחופים אבן

 לאחר יישום פריימר לטסיל אם כאמור לעיל, •
 ק"ג/מ"ר.   3בכמות כוללת של  1יישום לטסיל אם      

    1.50שכבות של  2יש ליישם  ידניביישום       

  3-לבצע כיש  ממוכןק"ג/מ"ר לשיכבה. ביישום       
 דקות  20 –מעברים של התזה עם המתנה של כ       
 ביניהם.       
 

 ניקוי
 ניקוי הכלים עם מים כשהמוצר עדיין רטוב, לאחר מכן יש לנקות עם טרפנטין.

 

 הגבלות 

תוצאות מחקרים ועל הנסיון המעשי המידע הכלול בדף נתונים טכניים זה, מבוסס על  
בשטח. כל נתוני הבדיקות הניתנים הם ערכים ממוצעים שהתקבלו בתנאים מוגדרים. 

ולכן גם היעיל אינו בשליטתנו. המתקין אחראי ליישום הנכון תוך התחשבות  היישום הנכון
היה הספציפיים של אתר הבנייה ולתוצאות הסופיות של תהליך הבנייה. ייתכן שי בתנאים

להמלצות הניתנות כאן עבור מקרים סטנדרטיים. ספציפיקציות הניתנות על  צורך בהתאמות
ידי נציגינו החורגות מהספציפיקציות בקו מנחה טכני זה מצריכות אישור בכתב. על התקנים 

ולהתקנה, הנחיות טכניות וכללי טכנולוגיה מקובלים, יש לשמור תמיד.  התקפים לבדיקה
 רק על האיכות של המוצרים אבל לא על היעילות וההצלחה של יישומם. תחול האחריות

 

 אחריות .6
 123אחריות בהתאם לכתב אחריות ט 

 שירותים טכניים .7
 סיוע טכני 

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

 nfo@orantechg.comi או לדוא"ל:
 ספרות בטיחות וטכנית 

       www.orantechg.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: 
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