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תכונות נוספות:
דבק אקסטרים FIX PU מגיב עם לחות, מתקשה ומגיע לערכי התנגדות גבוהים מאוד. 

כדי להשיג תוצאות הדבקה טובות, צריך שמידת הלחות בעץ תהיה 10% ומעלה.
במידת הצורך, כדי להאיץ את תגובת הדבק ניתן להוסיף מים מרוססים.

חיבורים שמודבקים באמצעות דבק אקסטרים יהיו בעלי עמידות גבוהה במים,
לכן הוא מתאים להדבקות חוץ. 

דבק פוליאוריטן חד רכיבי, מהיר, ללא ממיסים, 100% מוצקים.

שימושים:
FIX PU XTREM הוא דבק פוליאוריטן המתאים למילוי פערים קטנים במשטחים.	 

מומלץ במיוחד להדבקה בעבודות נגרות, רהיטים, קונסטרוקציות עץ, מדרגות,	 
    ספינות וחומרי בידוד.

הידבקות מצוינת לחומרים רבים: עץ, סיבים, למינציה, מתכות שונות, קצף פוליאוריטן, 	 
    צמר זכוכית, פוליסטירן, בטון, מלט, טיח, אבן ועוד.  

Fix PU – דבק אקסטרים

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

מידע טכני:
עמידות רבה למים מתוקים ומלוחים	 
עמיד לתנאי חוץ	 
ניתן לשיוף וצביעה	 
מתאים להדבקות פנים וחוץ של מבני עץ	 
מתאים להדבקת חומרים אחרים כמו בטון, 	 

טיח, קרמיקה ומתכת
נדבק חזק ובמהירות למשטחים לחים	 

הוראות יישום:
התשתית שיש להדביק חייבת להיות נקייה וללא אבק ושומן, דרגת הלחות של העץ חייבת להיות 	 

פחות מ 30%- ואחד המשטחים חייב להיות נקבובי.
הדביקו את החלקים ולחצו עליהם במשך כ- 15 דקות, הדבק מתרחב במהלך הייבוש והוא ימלא 	 

את כל חריגות המשטחים, לכן מומלץ שלא להשתמש בכמויות גדולות כדי להימנע מעודפים. 
המוצר אינו מתכווץ.	 

אספקה ואיחסון:

דבק אקסטרים FIX PU יש לאחסן כשהוא אטום היטב במקום קריר ויבש במשך 12 חודשים.

המוצר מגיע במחסניות של 300 מ"ל.
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האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר 
נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם.

השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע.
אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת 

לשווי המוצר שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט 
המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

ניקוי:

ניתן לנקות את כלי העבודה עם ממיסים כגון אצטון במידה והדבק לא התבייש.

לאחר התקשות יש להשתמש באמצעים מכנים.

בריאות ובטיחות:
מוצר זה מכיל איזוציאנטים, ולכן יש להשתמש בו באזורים עם אוורור הולם, תוך הימנעות 	 

מנשימת האדים ומכל מגע עם העור או עיניים.
יש להשתמש בכפפות בטיחות ומשקפי מגן בעת השימוש המוצר.	 
לקבלת מידע נוסף, אנא עיינו בגיליון הבטיחות של המוצר.	 


