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76 ®Crisin 

 76קריזין  
 

   איטום המבנה כנגד רטיבות עולה, במינון עצמי
 
 שם המוצר  .1

 76קריזין 

 יצרן  .2

   קוסטר       

 תאור המוצר  .3
 76מערכת היניקה  עם 

®
Crisin  שרף סינתטי מומס שנשאר גמיש אחרי ההתקשות ואינו נרקב או ,

רטיבות עולה. התכונה החשובה ביותר של המערכת  מתפרק, מאפשר איטום מהיר ובטוח נגד  
 היא ההסתגלות המיוחדת שלה לדרישות הייחודיות של כל שימוש. 

 

 שימושים  .4
  חללים או   סדקים. רצופים  אופקיים   תפרים   עם  לבנים עשויים  בקירות עולה  רטיבות  נגד  איטום 
,  אפשרי (  אלכסוניים קידוח   חורי)   המחסנית מערכת  עם   שילוב. המערכת לתפקוד   מפריעים אינם

 . מעץ רצפה תמיכות עם  למשל,  מסוימים  בחלקים  ומתאים  מעשי הדבר אם
 יתרונות

 . הקידוח  עומק  את  משמעותי  באופן  מקטיןמקטין באופן  •
 . עליו ולשמור   הדרוש הקידוח עומק  את  בדיוק  לחשב   ניתן •
 . לשנייה  הראשונה הלבנים שורת  בין    בחיבור   האופקי המחסום את  למקם   ניתן •
 . יותר עבים  בקירות  אפילו, אחד מצד החורים  את לקדוח  אפשר •
 . וחומר  בזמן  חיסכון  •

 
 אריזה

 76מיכל 
®

Crisin   מ"ל 200מחסנית של 

 אספקה בבודדים זווית יניקה

 יחידות 50 ס"מ( 48מוט קפילארי )

 יחידות 50 ס"מ( 96) מוט קפילארי
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 אורך חיי מדף
 
 . ואטומות  מקוריות באריזות . וחתומים  אטומים במיכלים  חודשים  12 -כ

 . דליקים  נוזלים  של  האחסון הוראות על שימרו 

 בטיחות אזהרות

 .  מגן  ומשקפי  לממיסים  עמידות  מגן  כפפות  ללבוש   יש •

 . דליקים  נוזלים אחסון  להוראות   בהתאם לנהוג  נא •

 
 נתונים טכניים  .5

 סמ"קגר' /  0.76 צפיפות

 עוצר מעבר נוזלים / דוחה מים ההשפעהסוג 
 ( mPa.s 1)בהשוואה למים: mPa.s 2 .1 צמיגות

 ( mN/m 73בהשוואה מים ) 24mN/m -כ מתח פנים
 
 התקנה  .6

 יישום
  בעומק , ביותר הנמוך בתפר   המצורפת הטבלה לפי(  מ"מ 14 בקוטר)  אופקיים חורים  לקדוח   יש
 . אוויר  לחץ  בעזרת  החורים את  ולנקות   הקיר  מעובי פחות מ"ס  5 של

  יש. הקידוח  חור מעומק  יותר מ" ס  7 לפחות להיות   צריך  הנימיים ההולכה מוטות של   אורכם
  מיכל לתוך   הנימי המוט  קצה  את   להכניס   יש.  בהתאם   הנימיים המוטות  את  ולחתוך   למדוד

  הקדח  לתוך  יחד היניקה זווית  ואת  הנימי  המוט את  לדחוף  כך  ואחר היניקה  זווית  של   האספקה
  את   למלא יש .  חוזר   לשימוש  ניתנת היניקה  זווית. בקדח  היטב  תקועה תהיה  היניקה שזווית  כך

  המוטות של מהירה התנפחות לקבל   כדי קצרים  זמן במרווחי  פעמיים  במים  האספקה  מיכל
,  היניקה  זווית  של   ההידוק במתקן  Crisin® 76  מיכלי את  יש להכניס , דקות  15  -  כ  אחרי. הנימיים

 . בשרף  יתמלא  האספקה שמיכל כך
  חדירת של   במקרים(. לגמרי  ריקים כאשר)  שעות  48 –  24  - כ  אחרי המיכלים  את  להסיר  יש

  ארוכים חשיפה  בזמני צורך  שיהיה ייתכן,  מאד  גבוהה  צפיפות בעלי  בניה  חומרי או   גבוהה רטיבות 
  למשוך  אפשר  בולטים קצוות.  בקיר  להישאר  יכולים  הנימיים  ההולכה  מוטות , ההזרקה  אחרי .  יותר 

 . KB-Fix 5  עם   הקדחים את  לאטום יהיה שאפשר  כך  ולחתוך החוצה
 

 :התקנה דוגמת
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 !לב שימו
  בתהליך פריחה  ליצור   עלולים  היסוד בשכבת נמצאים שכבר  מלחים, Crisin® 76 יישום  אחרי 

             של טרייה שכבה  וליישם Polysil® TG 500 - ב  להשתמש מומלץ. מזיקה בצורה ולהשפיע   הייבוש
Restoration Plaster . 

  אחרי   רק  זאת  לעשות   יש, Crisin® 76 יישום   אחרי צמנט  מבוססות מערכות ליישם   עומדים  אם
  שינויי  להיווצר עלולים , יותר   מוקדם ייעשה היישום  אם . האופקי המחסום מיישום  שבועיים  לפחות 

  ישיר  במגע  בא נוזלי במצב   Crisin® 76  שבהם  מקרים במספר. Crisin® 76 של  נדידה בגלל   צבע
 . אותם ריכך  הוא, מסוימים  פלסטיק  וסוגי ביטומניים   בניין חומרי  עם

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

  ליישום  אחראי  המתקין. בשליטתם   אינו קוסטר  במוצרי  היעיל  גם  ולכן הנכון  היישום . מוגדרים
  תהליך  של הסופיות  ולתוצאות   הבנייה אתר של   הספציפיים בתנאים  התחשבות  תוך  הנכון

.  סטנדרטיים  מקרים  עבור  כאן הניתנות להמלצות  בהתאמות צורך  שיהיה ייתכן .  הבנייה
  טכני מנחה בקו  מהספציפיקציות החורגות נציגם   או  קוסטר  עובדי   ידי  על הניתנות  ספציפיקציות

  וכללי  טכניות  הנחיות, ולהתקנה לבדיקה   התקפים התקנים  על . בכתב אישור מצריכות  זה
  קוסטר  מוצרי של האיכות  על   רק תיושם  האחריות . תמיד לשמור  יש,  מקובלים  טכנולוגיה
 . יישומם  של וההצלחה היעילות  על  לא  אבל , שלה התנאים  במסגרת 

 

 

 

 

 

 

עובי הקיר,  
כולל טיח חוץ  

 ופנים 
 

Ø    חור
 הקידוח 

מס' חורי  
קידוח  
 למטר

מרחק בין חורי  
קידוח ממרכז חור  

למרכז חור 
 )אופקי(

מחסניות 
 למטר

מחסניות 
 לחור קידוח 

צריכת מוטות  
 ס"מ( 48 נימיים )

 )יחידות( )יחידות( )יחידות( )ס"מ( )יחידות( )מ"מ( 
 4 1 8 12.5 8 14 ס"מ 20עד 

 5 1 8 12.5 8 14 ס"מ 30עד 
 7 1 8 12.5 8 14 ס"מ 40עד 

 11 1 10 10.0 10 14 ס"מ 50עד 

 14 1 11 9.0 11 14 ס"מ 60עד 

 20 1 13 7.5 13 14 ס"מ 70עד 

 26 1 15 6.5 15 14 ס"מ 80עד 
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 שירותים טכניים  .7

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

 04-6231100או לפקס: 
 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

 ספרות בטיחות וטכנית 
 http://www.koster.euניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: 

www.orantechg.com 
 

 שיטת התיוק  .8

 להלן רשימת המסמכים הרלבנטיים: 
 
• Crisin® 76                                                     3.08 מס' מוצר 
• Polysil® TG 500                                          '4.011 מוצר מס 

• KB-Fix 5                                                       '5.015 מוצר מס 
• Restoration Plaster Systems                      '5.06 מוצר מס 

• Capillary Rods                                             '11.06 מוצר מס 
 איטום רטיבות  – הנובר  AMPAדו"ח אישור רשמי,  •
 K 50 862נרשם במשרד הפטנטים הגרמני,  "CRISIN"סיווג תעשייתי   •

 687 06 43פטנט גרמני מס'  – ם מוטות קפילאריי •
• CRISIN 76  –  '879 45 195פטנט גרמני מס 

: עמידות בפני  Ostfriesland Fachhochschuleדו"ח בדיקה רשמי, ]מכללה טכנית[   •
 בקטריות ועובש. 

  – , לייפציג MFPA [Material Development and Testing Institute]דו"ח אישור רשמי,   •
 WTA 4-4-03בהתאם להנחיות 
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