
תיאור המוצר:
ציפוי דוחה מים למצעים צמנטים. הציפוי חודר עמוק לתוך הנקבוביות הפתוחות

של המצע עליו מיושם, ומספק עמידות בפני מים תוך מתן אפשרות חדירה ויציאה של אדי מים.

ציפוי דוחה מים מט 80 יכול לשמש גם כפריימר הידרופובי מתחת לחומרי ציפוי אחרים,
לספק הגנה מפני מים, שמן, לכלוך ואבק ולשפר את הבידוד התרמי של המשטח. 

נתונים טכניים:
חומר: בד מצופה סיליקון

עובי כולל: 620 מיקרומטר
סוג דבק: גומי טבעי

3N cm / הידבקות לפלדה
PP :סוג התוחם

עובי התוחם: 80 מיקרומטר
מרקם משטח: מובלט

תנאים:
ראוי לציין כי קיר ובו 5% לחות בלבד מפחית את יכולת בידוד החום עד 50%. האנרגיה 

שמייצרת מערכת החימום מושקעת באידוי הלחות שכלואה בסדקים הקפילאריים. במקום 
שאין איטום, המים האלו כל הזמן מתחדשים. ציפוי דוחה מים מט 80 ישפר מים את האקלים 

בפנים הבית ויפחית עלויות חימום לתקופה ארוכה.

תכונות:
 מראה מט	 

 אינו יוצר שנוי בגוון המשטח ובמראה החיצוני שלו	 

 מגן על המשטח מפני חומצות, מלחים, דו תחמוצת הגופרית	 

 מונע התפתחות טחב, עובש, פטריות	 

 מגן מפני מים, לכלוך, אבק, שמן	 

 מתאים למשטחים סופגים כמו אריחי בטון, מלט, לבנים ואבן טבעית 	 
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ציפוי דוחה מים בטכנולוגיית הספגת ננו לאיטום מושלם
של משטחים סופגים.

NANOLINE 80 ציפוי דוחה מים מט

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.



הכנת המצע:
יש ליישם על משטחים יציבים. הסירו חלקים רופפים או מנותקים, שברים, לכלוך, שמן, אבק וכדומה, 

תקנו סדקים רחבים וכסו משטחים שאולי לא יבואו במגע עם החומר.
מרגמות ובטון המטופלים עם ציפוי דוחה מים מט 80 חייבים להיות בני 28 יום ומעלה.

אריזה:
מכלי פלסטיק, 1, 5, 20 ק"ג

דוגמאות ליישום:
בנייה	 

מלט מחוזק 	 

לוחות אסבסט-צמנט	 

בטון חשוף	 

 אבן טבעית  	 

צמנת	 

רעפים	 

אריחים קרמיים	 

ובדרך כלל: כל חומרי הבנייה הסופגים

הוראות שימוש:
ישמו את החומר באמצעות מברשת, רולר, מברשת שטוחה או על ידי ריסוס. 	 

מומלץ ליישם שתי שכבות של החומר על המשטח. את השכבה השנייה ניתן למרוח	 

    על גבי הראשונה לאחר שהמשטח ספוג מספיק ולפני ייבוש מלא.

יש לוודא שהחומר יושם בצורה אחידה כך שכל אזורי המשטח ספגו כמה שיותר מהחומר.	 

היישום אינו מומלץ תחת שמש קיצונית )טמפרטורה גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס( 	 

גשמים, או בתקופות בהן הטמפרטורה צפויה לרדת מתחת לאפס. 

יש לנקות את כלי היישום במים באופן מיידי לאחר השימוש.	 

נתונים טכניים:
צורה: נוזל לבן	 

בסיס כימי: סילאן-סילוקסאן	 

 	1Kg lt/ :צפיפות

עמידות בפני אדי מים: 0 )לא ניתן למדידה(	 

 	½ Kg0,5 / m².h< :גורם ספיגת גשם

צריכה: l / m² 0,2-0,4 תלוי בנקבוביות פני השטח	 
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איכסון:
רצוי לאחסן במקומות מקורים ומוצלים, בהם יש לחות נמוכה. על החומר להיות מוגן מפני כפור, 

טמפרטורה גבוהה וחשיפה לאור שמש למשך 12 חודשים לפחות.

הערות:
פרטים טכניים, מאפיינים, המלצות והמידע על מוצרי BAUER מסופקים בתום לב. 

הם מבוססים על המחקר והניסיון של החברה, בתנאי שהמוצרים מאוחסנים בתנאים הנדרשים. 
שיטת השימוש בחומרים, אופי פרויקט ותנאי הסביבה אינם בשליטת החברה והאחריות על תוצאות 

השימוש מוטלת על המשתמשים.
למשתמשים במוצר מומלץ להתייחס לגרסה האחרונה של המדריכים הטכניים הקיימים.
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