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מס' יצרן 202453

צמנטפז  - 101אפור
איטום צמנטי חד רכיבי
תאור המוצר
צמנטפז  101אפור הינו חומר איטום צמנטי חד
רכיבי לאיטום באמצעות ערבוב עם מים בלבד.

מטרות השימוש
ליישום על גב האבן בשיטת ברנוביץ'
חומר המקשר בין האבן לבטון

אחסון המוצר

אריזה

המוצר מתאים לשימוש כשהוא באריזתו המקורית
והאריזה אטומה ושלמה עד  6חודשים מיום הייצור,
וכשהוא מאוחסן במקום יבש ומוצל ובטמפרטורה
גבוהה מ.5°C-

שק  20ק״ג
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אופן השימוש
הכנת השטח
יש לוודא שהתשתית נקייה ויבשה ,מישורית ,חלקה,
ללא שמן ,גריז ,אבק או כל גורם אחר שעשוי לגרום
לכשל בהדבקה או באיטום.
יש להסיר חלקים רופפים.

אופן היישום
ערבוב החומר :בכלי קיבול נקי (דלי למשל) יש
לערבב  4.5-5.5ליטר מים (מי שתייה צלולים בלבד)
עם  20ק"ג תכולת השק .יש להמתין כ 3-דקות על
מנת לאפשר למים להיספג באבקה ,ולאחר מכן יש
לערבב באמצעות מערבל (מיקסר) מכאני מתאים עד
לקבלת עיסה אחידה ,עבידה וללא גושים .יש להמתין
מספר דקות ולערבב שנית לפני השימוש .יש להקפיד
כי כלי הקיבול נקי משאריות חומר או לכלוך אחר.
יישום החומר :יש לעבוד על פי תקן ישראלי ת"י 2378
חלק  5לשיטת ברנוביץ' .בעזרת מברשת חצי קשה יש
למרוח שכבה בגוון לבן בעובי  1מ"מ .לאחר הייבוש
יש למרוח שכבה בגוון אפור בכיוון השני (שתי וערב).
יש לבצע אשפרה יום אחד מגמר היישום .זמן הייבוש
הסופי הוא  24שעות.
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הערות
אין לערבב עם מוצר זה שום חומר (לרבות גבס)
למעט מים בהתאם להנחיות לעיל.
אין ליישם על תשתית לחה או מים עומדים.
המוצר אינו מיועד ליישום על תשתית גבס לרבות
טיח גבס.
אין ליישם כאשר ישנן רוחות חזקות או בזמן גשם
או שצפוי גשם ב 24-שעות ממועד היישום המתוכנן.
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
אין ליישם את המוצר בטמפ' הנמוכה מ5°C-
והגבוהה מ.35°C-
יש להגן על העור והעיניים באמצעות ציוד מגן אישי
יש לשטוף עם מים במקרה של מגע.
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הצהרות סיכון
 - H318גורם נזק חמור לעיניים
 - H315גורם לגירוי בעור

הצהרות על אמצעי בטיחות
 - P280לבש כפפות מגן/בגד מגן והרכב משקפי
מגן/מגן פנים.
 - P305+P351+P338במקרה של מגע עם העיניים:
שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות .הסר
עדשות מגע אם ישנן ,ואם ניתן להסירן בנקל.
המשך לשטוף.
 - P310פנה מיד למכון הארצי למידע בהרעלות של
משרד הבריאות רמב"ם /לרופא.
לפני השימוש במוצר יש לעיין בהוראות הבטיחות
ואזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגליון
הבטיחות ( )SDSאותו ניתן לקבל בחברת פזקר
בע"מ.

במקרה של :מגע עם העור  -הסר מיד בגדים
ונעליים מזוהמים אלא אם נדבקו לעור ,שטוף עם
מים וסבון במשך  10דקות לפחות .במידת הצורך
הפנה לטיפול רפואי;
מגע עם העיניים  -שטוף בזהירות במים במשך
דקות אחדות (עיניים פקוחות) ,הסר עדשות מגע אם
ישנן ואם ניתן להסירן בנקל והמשך לשטוף .קבל
יעוץ/סיוע רפואי;
בליעה  -אין לגרום להקאה ,אם הנפגע בהכרה
שטוף את פיו במים ,הפנה לטיפול בהקדם האפשרי.
אין להשקות נפגע חסר הכרה.
נשימה  -פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור
מאוורר .אם הנפגע מתקשה בנשימה ,הושיבו זקוף
ובמידת האפשר תן חמצן .אם הנפגע חסר הכרה,
בצע החייאה .הפנה מיד לטיפול רפואי.
המוצר מכיל :סיליקה קוורץ; פורטלנד צמנט

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות .יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט
ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו .כמו כן ,הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים
הסביבתיים לפני השימוש .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר .על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר ,היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.
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פזקר בע״מ ,א.ת .אלון תבור ,עפולה 1812001
טלinfopazkar@pazkar.co.il 1-800-301-401 .

www.pazkar.co.il

