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LATASEAL SUPER A 

 Aלטסיל סופר 
 
 המוצר שם  .1

 . / פריימר  ציפוי צמנטי לאיטום משטחים – Aלטסיל סופר 
 

 נציגות  .2

 אוראנטק גטאור בע"מ.
 

 תאור המוצר  .3
ציפוי  חד רכיבי גמיש, המבוסס על צמנט, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים, לאיטום  

 . ואריחים קיימים יח צמנטי , טמתאים ליישום ע"ג בטון, בלוק.  / כפריימר  קירות ורצפות
 ניתן ליישם מעל או מתחת לפני הקרקע, כשהציפוי מוגן מפגיעות מכניות ומהשמש.

 מסופק בגווני אפור/לבן. 
 

 שימושים
 לאיטום "בחדרים רטובים", מרפסות ובריכות שחיה.  •
 לאיטום הקירות לפני חיפויי שיש ואבן. •
 לאיטום קירות  מסד, תעלות ניקוז ומקלטים.   •

 . כפריימר לפני הדבקת אריחים חדשים על אריחים קיימים •
 

 אריזה
 ק"ג. 20שק במשקל 

 
 חיי מדף

 באריזות סגורות, עד חצי שנה באחסנה מתאימה במקום יבש ומוצל.  
 

 כושר כיסוי משוער
 לפחות(.  מ"מ 2ק"ג למ"ר כל שכבה )בעובי  1שכבות של  2לפחות  -לאיטום •

 שכבות.  3בבריכות שחייה יש ליישם  

 (.מ"מ לפחות 1)בעובי ק"ג / מ"ר  1-שכבה אחת של כ -כפריימר משפר הידבקות •
 

 אזהרות
 אין להשאיר חשוף לשמש כשכבה סופית. •
 מעלות צלזיוס.  7-35יש ליישם בטמפ' שבין  •
 אין ליישם בתנאי שרב או כשצפוי גשם.  •
 שהתחילה להתייבש.אין להוסיף מים לתערובת   •
 אין לאטום גגות שטוחים וחשופים.                                                  •

מגע ממושך עם החומר עלול לגרום לגירוי העיניים או העור. במקרה של גירוי, יש  •
 לשטוף בכמות "נדיבה" של מים. 

 מומלץ להימנע מנשימת האבק. •

 להרחיק מילדים.  •
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 נתונים טכניים  .4

 תכונות פיזיות
 ק"ג / ליטר. 1 –משקל מרחבי  •

 מגפ"ס. 2לפחות   –כושר הידבקות לבטון  •

 אטמוספרות.  7 -אטמוספרות, בלחץ חיובי   1.5 -אין חדירת מים, בלחץ שלילי •

 . ho/5 2kgqm* 0.02 -ספיגות נימית •

   .מ' 1.09 -מעבר אדי מים  •

   .מ"מ 2עד  -גישור סדיקה •

 .11.5%-התארכות מירבית כ •
 

 התקנה  .5

 הכנת המשטח
יש לנקות את התשתית, להסיר אבק, חלקים רופפים, מסמרים, חוטי ברזל,  בליטות 
ושאריות מיץ תבניות, שמן תבניות, צבע או כל גורם העלול להפריע להדבקה. במידה  

 זקת בתוסף לטיקריט. וקיימים שקעים, יש למלא אותם בתערובת צמנטית מחו
 

 ערבוב
 . Aליטרים מי שתייה עם אבקת לטסיל סופר  4.5-5.5יש לערבב   •

 יש להוסיף את האבקה למים ולא להיפך.  •
 דקות להתחיל ביישום.  3 -יש לערבב שנית ולאחר המתנה של כ •
 הערבול יבוצע עם מערבל מכאני במהירות נמוכה. •
 

 יישום
בסמוך ליישום יש להרטיב את התשתית במים נקיים )אסור להפריז בכמות(, יש  למרוח  •

 ק"ג/מ"ר .   1-בעזרת מברשת שיער "חצי קשה" שכבת איטום ראשונה בכמות של כ
ק"ג   1לאחר ובסמוך לייבוש השכבה הראשונה, יש להרטיבה ולמרוח שכבה נוספת של 

ליישם שכבה שלישית לשיפור התוצאה  השכבות שתי וערב. ניתן 2למ"ר. יש לבצע את 
 בהתאם לאפליקציה הנדרשת. 

  2-3יש להגן מפני ייבוש מהיר, ולבצע אשפרה במים למשך יום נוסף מגמר היישום ) 
פעמים ביום(. יש להקפיד על הרטבה אחידה, שהמים יגיעו לכל שטח הציפוי. בקיץ יש  

יש להגן  עליו מפני נזקים שעות. לאחר שהציפוי התקשה,  4 -להתחיל באשפרה לאחר כ
 מכניים. 

שעות לפני ההדבקה  3-במידה ומיישמים כפריימר משפר הידבקות, יש להמתין כ •
ימים. מומלץ להדביק את האריחים החדשים  4-)בהתאם למזג האוויר(, אך לא יותר מ

 . ELASTIC  I335עם דבק מסוג לטיקריט 
 

 ניקוי
 במים, לפני התייבשות החומר.
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 אחריות  .6

 123אחריות בהתאם לכתב אחריות ט 
 
 

 שירותים טכניים  .7
 סיוע טכני

   04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 
 04-6231100או לפקס: 

 info@orantechg.comאו לדוא"ל : 
 ספרות בטיחות וטכנית

 www.orantechg.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר 
 

http://www.orantechg.com/

