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 FC11מפרט לאיטו� ותיקו� סדקי� עובדי� בסיקפלקס 
  

המיועד לאיטו� )   SHORE A HARDNESS 45( , הנו מסטיק פוליאורתני חד קומפוננטי גמיש וחזק FC11סיקפלקס 
  .10%וסגירת סדקי� רגילי� ועובדי� עד 

  

  .� רבותהמבטיח סדק סגור ואטו� למש� שני, הנו בעל כושר הדבקה גבוה במיוחד FC11סיקפלקס 
  

עקב מבחר וסוגי צבע רבי� חובה לבצע  .מיד ע� גמר ההתקשות והתפלמרות, קל לצביעה בכל גוו! וצבע FC11סיקפלקס 
  .בדיקת הדבקות למסתיק וכ! לוודא טיב הצבע וכושר הכיסוי שלו מעל המסטיק הגמיש

  

  . U.V " גזי� ו, מי י�, שפכי�, דטרגנטי�, עמיד ברטיבות FC11סיקפלקס 
  

  .גומי ועוד,  .P.V.C, זכוכית, ע#, אלומיניו�, מחבר ואוט� חיבורי� וסדקי� בי! מתכות, משמש כמקשר FC11לקס סיקפ
  

  : הוראות שימוש. 1
  

  , במקרה וקיימת על הקיר שכבת טיח עבה. מ"מ 10מ ועומק "מ 5 " יש לפתוח את הסדק לרוחב של כ  .א
 על מנת למנוע היסדקות הטיח במקו� , לטיח מ לתו� התשתית מעבר"ס 1מומל# לפתוח את הסדק לפחות     

  .אחר    

  בתו� הסדק בעזרת מכחול  W.A.S.Pמומל# למרוח סיקה פריימר . יש לנקות מאבק ולכלו�     .ב
 ).דקות  30 "כ( ולהמתי! לייבוש מלא     

  לקבלת מילוי מלא . לתו� הסדק ולהחליק ע� פני הבטו! או הטיח FC11יש לייש� את הסיקפלקס   .ג
 . למלא ולהחליק ע� שפכטל, משני צידי הסדק) מסקינטייפ (פני הקיר מומל# להדביק נייר דבק  ואחיד ע�  

  .במקרה של שקיעה יש לחזור על המילוי שוב. מיד בגמר ההחלקה יש להוריד את נייר הדבק  

  .צביעה אפשרית יומיי� לאחר ייבוש סופי. מ ליו�"מ 3ייבוש סופי , שעות 2"1זמ! ייבוש למגע   .ד

  מומל# לנקות ידיי� וכלי� מיד ע� טינר מסוג , החומר דביק מאוד וקשה להסרה לאחר ייבוש לכ!  .ה
 1/32או  0/32    

  
  :הערות

  

  .מפרט זה מהווה המלצה לחומרי� בלבד ואינו מהווה המלצה או הדרכה לשיטת הדבקה או יישו� כלשה�  .1

לכ! קיימת אפשרות שהציפוי ייסדק או  בשימוש לסדקי� יש לקחת בחשבו! שהסדק עובד וגמישות צבע מוגבלת .2
 .יתקמט ויראה זמ! מה לאחר הטיפול אול� הסדק יישאר אטו�

 

  


