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תיאור במוצר:
מסטיק אקרילי הוא חומר איטום באמצעות רכיב אחד.

מסטיק אקרילי

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.

אופן שימוש:
 	C ° +35 עד C ° -5 :טמפרטורת יישום
 	C ° +80 -ל C ° -10 :התנגדות טמפרטורה
על משטח היישום להיות יציב, יבש ונקי מאבק, שמן ושומן. 	 
מסטיק אקרילי משמש עבור בניה טרומית, עבודות נגרות עץ, PVC, ברזל ואלומיניום, טיח ולבנים 	 

ואיטום מסגרות של חלונות ודלתות. 

אריזה:
מחסנית של 310 מ"ל

310 מ"ל X 25 בקופסא

צבע:
לבן, חום, אלון בהיר, שחור, דובדבן, אלון מוזהב וצבעים מיוחדים לפי דרישה.

מידע טכני:

בסיסי כימי: אקרילי	 
 	 1,65±0,03g/cm³ :כוח משיכה ספציפי
 	)RH 50% -25 וC( קצב היישום: 2 מ"מ / 24 שעות
הצטמקות נפח: 29%	 
ירידה במשקל: 18%	 
 	 Mpa  0,1  :חוזק מתיחה בהפסקה
 	100%  :התארכות בהפסקה
 	Mpa 0,2 >:100% :אלסטיות והתארכות

יתרונות:
רכיב אחד	 
יישום קל ונוח	 
דוחה מים לצמיתות לאחר יישום החומר	 
עמיד בתנאי מזג האוויר	 
ניתן לצביעה	 
אינו משפיע על המשטח היישום	 
 	PVC -עמיד בפני מים, רוח ולחות על מסגרות וחלונות אלומיניום, עץ ו
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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.

בריאות ובטיחות:

למידע נוסף וייעוץ בנושא טיפול, אחסון וסילוק בטוח של מוצרים כימיים, המשתמשים יתייחסו 

לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר המכיל מידע הקשור לבטיחות.

חיי מדף:
יש לאחסן את המוצר במקומות קרירים הרחק מאור שמש ישיר. חיי מדף של 12 חודשים בטמפרטורה 

  .C ° 25 + -ל C ° 5 + שבין

חיי מדף:
יש לאחסן את המוצר במקום קריר וייבש

  .C ° 25 + -ל C ° 5 + חיי מדף של 12 חודשים בטמפרטורה שבין

אמצעי זהירות:
לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים	 
להימנע ממגע בעור ובעיניים	 
יש להמנע מהקפאה	 


