
 
 

 

LATASEAL BIT 

 ביט לטסיל 
 שם המוצר  .1

 ביט  לטסיל 

 נציגות  .2
 אוראנטק גטאור 

 

 אור המוצר ית .3
ממברנה ביטומנית חד רכיבית גמישה על בסיס מים, מחוזקת בסיבים, ניתנת ליישום  •

 ה.תזבשכבה אחת עבה, במריחה או בה

 שימושים

 תת קרקעיים.איטום מבנים  •

 רטובים ומרפסות.איטום רצפות חדרים  •

 איטום אופקי למניעת עליית לחות לרצפות מרתפים. •

 איטום קירות חיצוניים מצופים אבן.  •

 יתרונות

 ממברנה חד רכיבית, אטומה למים מחוזקת בסיבים. •

 אלסטיות וגישור על סדקים. •

 ניתנת ליישום בשכבה אחת עבה במריחה או בהתזה. •

 מתאימה ליישום אנכי/ אופקי. •

 מוכנה לשימוש. •

 אינה מכילה ממיסים. •

 עמידה לגז ראדון. •

 אינה מזיקה למי תהום. •

 הידבקות טובה לתשתיות מינרליות יבשות או לחות כולל תשתיות ביטומניות. •

 

 אריזה

 ק"ג  28דלי 

 

 חיי מדף

 (.מעלות צלזיוס 5-25חודשים, באריזה המקורית )טמפרטורה  12

   

 כיסוי משוער 

 בהתאם לפרט הנאטם ומשתנים נוספים כגון:ק"ג / מ"ר, התצרוכת  2-6

 תנאי הסביבה, התשתית, ציוד המבצע ומיומנותו.
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 טבלת הספקים

 עובי שכבה רטובה במ"מ משקל נדרש בק"ג עובי שכבה יבשה במ"מ

3 4.85 4.62 

4 6.45 6.15 

 

 נתונים טכניים  .4

 ביטומן, פולימרים, סיבים, גומי ותוספים מיוחדים.תחליב  -הרכב •

 חום במצב טרי וגוון שחור לאחר ייבוש. /שחור –גוון  •

 .מעלות צלזיוס 30עד  5 -טמפרטורת יישום •

 משחה. -מרקם •

 .גרם / סמ"ק 1.1-צפיפות כ •

 .מ"מ 0.7מ"מ מתקבל ציפוי יבש בעובי כ  1מציפוי רטוב בעובי  -עובי •

 יומיים ומעלה, בכפוף לטמפרטורה, לחות, עובי השכבה ומצב התשתית. -זמן גיפור •

 . 65%-תכולת מוצקים כ •

• V.O.C - < 1 .גרם/ ליטר 

 .Pas   80 < -צמיגות •

  Mpa 1.8כ  -חוזק מתיחה •

 . 400%גדול מ  -כושר התארכות •

 בהדבקות לזכוכית פלדה ועץ   2mm/N 1.5גדול מ  -חוזק הידבקות במתיחה •

 בהדבקות לבטון  mm/N 2  2.5וגדול מ 

 C 05ב    C 020          >1mmב   3.5mm <  -גישור על סדקים •

 ≥ sd < 50m- class 2   5m   -חדירות אדי מים •

 500Kpa < -אטימות למים  •

 class E -תגובה לאש •

 התקנה  .5

ונקייה מאבק, על התשתית להיות מחומרים מינרליים )בטון/ טיח(, עליה להיות יציבה  •
 לכלוך, שמנים, ציפויים, צבע מתקלף, סילרים, תוספי אשפרה לבטון וכו.

 חורים או חללים יש לפתוח ולמלא עם דייס בלתי מתכווץ מבית לטיקריט.

 סדקים יש לאטום עם מערכות הזרקה.

 1:5ביט מדולל במי שתייה ביחס  מלטסיליש למרוח על התשתית פריימר שמורכב  •

צפה יש ליצור רולקה עם דייס בלתי מתכווץ מבית לטיקריט וליישם ר -במפגשי קיר •
 ביט בהתזה או במריחה. יש להגן על הציפוי הטרי מפני גשם/ שמש. לטסיל

 באזורי הרולקות מומלץ לבצע שכבת איטום נוספת. •
 במקרה של לחץ מים גבוה, מומלץ ליישם רשת חיזוק בין השכבות.

 לחות, קרינת שמש ישירה ונזקים מכניים.יש להגן על הציפוי מפני רטיבות, 
 יש לדאוג לפתרון לניקוז המים.
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 כלי עבודה מומלצים

 מברשת, כף החלקה, משקפי בטיחות, מרסס גב, רולר, כפפות וציוד ערבוב. •

 כלים וציוד יש לנקות מיד לאחר השימוש. שאריות חומר שהתייבש, לנקות עם ממיסים. •
 

 אזהרות

 ליישם ישירות על בטקל. אין  •

 U.V אינו עמיד ב   •

 אין לדלל )מלבד הפריימר( •

 ביט לטסילאין להדביק ישירות על  •

 אחריות  .6

  123בהתאם לכתב אחריות ט  •

 

 שירותים טכניים  .7

 סיוע טכני

 04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 
 info@orantechg.comאו לדוא"ל:  04-6231100או לפקס: 

 ספרות בטיחות וטכנית
 www.orantechg.comתר:  ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו בא
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http://www.orantechg.com/

