
 
 

 

HYDROGUM 

 הידרוגום

 

 שם המוצר .1

 הידרוגום
 

  יצרן .2

LATICRETE 
 

 תיאור המוצר .3

 .ממברנת איטום גמישה, מוכנה לשימוש, שכבה דקה

 

 שימושים

 איטום מקלחות, מטבחים ומקלחונים, לפני הנחת הריצוף או אריחי הקיר. •

 איטום קירות גבס ללא צורך בפריימר נפרד. •
 

 עיקרייםמאפיינים 

 חד רכיבית •

 ממברנה עמידה לקרעים •

 לשימוש נהמוכ •

 עבידות מצוינת •

 אחיזה גבוהה •
 

  מראה
 

 משחה לבנה או אפורה
 

 אריזה
 

 ק"ג 4 -דלי
 ק"ג 10 -דלי

 ק"ג. 4דליים של  64 -משטח
 ק"ג. 10דליים של  48 -משטח

 
 משוערכיסוי 

 
 .מילימטר 1ק"ג/מ"ר לשכבה בעובי  1.5-כ
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 חיי מדף
 
חודשים ובתנאי שהוחזק במקום יבש ובאריזתו המקורית. אין לחשוף לכפור או  24-כ

 לטמפרטורות גבוהות.
 

 תקני איכות וסביבה
 

 UNI EN ISO 9001/2000נבחן דרך קבע ובקפידה, הוא עומד בתקני הידרוגום 
 

 התקנה .4

 שטחמהכנת ה

 מאבק, שומנים, שמן, צבע, ווקס., ללא בליטות ונקי מוצקעל המשטח להיות יבש, שטוח, יציב ו
 ºC 25  לפני השימוש בהידרוגום יש להגן על המשטח מאור שמש ישיר. אם הטמפרטורה עולה על

 מעלות, מומלץ להרטיב קלות משטחים בעלי כושר ספיגה נמוך למניעת התייבשות לא תקינה 
 10%-על משטחים נקבובים מאוד יש ליישם תחילה שכבת הידרוגום מדוללת בשל פני השטח. 

אריחים ישנים, יש לוודא שהם מעוגנים היטב,  גבי על מיישמים. כאשר מים, ולהניח לה להתייבש
 ולנקות בחומר ניקוי.

 יישום

וא מוצר ה הידרוגוםניתן ליישום באמצעות שפכטל, רולר, מברשת או ספריי )נטול אוויר(. הידרוגום
חומרי מוכן לשימוש ואין צורך לדללו במים. יש לערבב היטב לפני השימוש. אין להוסיף אגרגטים או 

 2. יש למרוח את המוצר באחידות ובשכבות דקות )מקסימום אחרים הידראוליים ורשיק
שעות( לפני הנחת השכבות הבאות )שתי  1-2מילימטר(, ולהמתין להתייבשות השכבה הראשונה )

(. עובי השכבה הסופי חייב לעלות על שני מילימטרים, כך שתיווצר שכבה גמישה ואטומה וערב
למים. אם התערובת מתחילה להתקשות, אין להוסיף מים. כדי להבטיח אטימה מוחלטת למים, 

 ארוגה במפגש המשטחים האנכים לאופקיים.-יש להצמיד רשת פוליאסטר לא

 

 נתונים טכניים .5

 אין EC/99/45סיווג סיכון על פי הנחייה 
 8.5 דרגת חומציות

 סמ"ק/'גר 1.5 מרחבי משקל
 5ºC טמפרטורת כיסוי מינימלית

 10ºC-40 ºC טמפרטורת יישום
 שעות 3 -כ  זמן היווצרות ממברנה 

 ימים 7 -כ התייצבות מוחלטת
 600% מעלות 23-יום ב 28אחרי  DIN 53504התארכות בקריעה על פי 

 UNI 8202/22 7%כושר ספיגת מים )כאחוז מהמשקל( על פי 
 טובה לשמנים, חומצות ובסיסים   עמידות

 מצוינת עמידות להתיישנות
 30ºC- +100ºC- טמפרטורת חדר/סביבה

 40021100 קוד מכס בינלאומי
 לחות, בלא אוורור. המידע עלול להשתנות באופן ניכר בהתאם לתנאי השימוש.  23ºC ,50%המידע חושב ב *
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 אזהרות

 .אין להניח במקומות חשופים לטחב •

 .ליישם על משטחי בטון לחים או שיהיו לחים יןא •

 .ומזרקות אין ליישם במשטחים השקועים במים, כגון בריכות שחייה •

 .ºC 10 -בהידרוגום בטמפרטורה נמוכה מאין להשתמש  •

 אין להשתמש על משטחי הליכה בלתי מרוצפים. •

 אין לחשוף את הדליים לשמש לפני השימוש.  •

  .אין ליישם על ממברנות ביטומן •
 

 
המידע המתואר עשוי להיות מועתק למסמך של פרויקט אחר, אבל המסמך הנ"ל לא ישלים או 

  .י שבתוקףיחליף את דרישות עלון המידע הטכנ
  .אחריותהדרישות הכלולות או נגזרות מעלון מידע טכני זה יבטל את בכל שינוי 

 . שירותים טכניים7

 סיוע טכני

 מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.  
 04-6230000ניתן לפנות אלינו בטלפון: 

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

 ספרות בטיחות וטכנית
 ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פנייה אלינו

 www.orantechg.comאו בקרו באתר 
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