
תיאור המוצר:
אמפי 50 מתוצרת חברת EMFI )צרפת(, הינו חומר חד-מרכיבי על בסיס פוליאורתן 

המשמש בתעשיות, הבניה, האלומיניום הדבקה ואטימה כללית.
מתאים להדבקת אלומיניום, פח מגולוון, פח צבוע)איסכורית( בטון, שיש, אבן, עץ, פי.וי.סי. 
קרמיקה זכוכית ועוד .כמו כן מתאים להדבקת משאיות ולאטימת תפרים ואלמנטים שונים. 

לאמפי 50 יכולות הדבקה יוצאות דופן בחוזקן בתנאי שטח קשים.

יתרונות: 

•  עמידות מצוינת בלחות ומים.

•  אינו מפריש חומצה בזמן ההתקשות ולכן אינו גורם קורוזיה.

•  נשאר תמיד גמיש.

•  מודול אלסטיות גבוה.

•  ריח לוואי חלש מאוד.

•  ניתן לצביעה לאחר התקשות.

•  ניתן ליישום במצב אנכי ומעל לראש )טיקסוטרופי(.

•  אינו מכתים שיש ואבן.

חומר הדבקה ואטימה
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EMFIMASTIC PU50

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו 
בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם 

המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר 
שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים 

בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור 
או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת 

המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם 
והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת. 

* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים. 

יישום: 

היישום יתבצע ע"י אקדח תרמיל/שרוול פנאומטי או ידני.• 

על המשטח להיות יבש ונקי מאבק ושומנים.• 

לאחר היישום ניתן להחליק את פני השטח בעזרת סכין רטובה.  • 
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50 Shore A - קושי

90°c - )-40(°c עמידות בטמפ׳

30 דקות זמן עבידות

כ - 90 דקות )23°c 50% לחות(. זמן התקשות ראשונית

24 שעות )4 מ"מ עובי 23°c 60% לחות(. זמן התקשות סופית

 9 חודשים

)25°c 5°c( תלוי באריזה
אורך חיי מדף

שרוולים של 600 מ"ל
 תרמילים של 310 מ"ל

אריזות

לבן, אפור, שחור צבעים

תכונות עקריות:


