
 
 

 

 

 

 

2C ®Deuxan 
1.16-201109 

 גמיש, מגשר סדיקה, לקירות מרתף חיצוניים ויסודות איטום ביטומני  
 

 אור המוצרית
2C ®Deuxan דו רכיבי, גמיש, עבה, מגשר סדיקה, מכיל סיבים ואטום  הינו איטום ביטומני 

 לגז רדון.

 
 נתונים טכניים

 חומר בסיס
 עם גומי ביטומן

אבקה בתוספת 
 ראקטיבית

 gr/cm 31.07 צפיפות התערובת

 70°C עמידות בחום

 100% -כ התארכות בקריעה

אטימות למים 
אחרי התקשות 

 DIN)בהתאם לתקן 

 (5חלק  1048
 

 bar 5עמיד למים עד 

 -זמן התקשות ב
20°C 

 שעות 24 -כ

טמפרטורה 
בזמן  תמינימאלי

 ההתקשות
2°C 

 דקות 3לפחות  זמן ערבוב

 דקות 90 -כ עבידות

 35°C-  5°C טמפרטורת יישום

 30°C-  5°C טמפרטורת המצע

יעילות במניעת 
 מעבר גז רדון

 אטום לרדון

 

 יישומים אופייניים

2C ®Deuxan חדרים רטוביםרצפה , משטחילאיטום חיצוני של קירות מרתף, יסודות מתאים , 
 ולחים.

 את תנאי עומס המים לפני היישום.  על המתכנן לברר
 

 הכנת השטח
על  .מזהמים אחריםמזפת, שמן ו נקייהו ה, לא קפואהאו מעט לח הלהיות יבש תשתיתעל ה

 פינות ומעברים צריך  וכד'. הסירו שאריות טיח, קצוות שבורים התשתית להיות חזקה ויציבה.
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  130-100  -)כ TG 500 ®Polysil פריימר   לרססיש  מינראלית על תשתית. רולקהת יצירלעגל על ידי 
שקעים . 2C ®Deuxan תממלאים בשכב מ"מ 5 (. שקעים בפני השטח עד לעומק מרבי של"רמ/גר'

ת המילוי שכב. על Repair Mortarמ"מ, יש ליישר לפני כן בעזרת טיט  5 -עמוקים יותר מה
 ית.עיקרשכבת האיטום היישום  לפניבמידה מספקת להיות יבשה 

 
 רולקה

שעות  24לפחות על תשתית יבשה  יישםיש ל ,רצפה-הקיר ( במפגשיס"מ 6 – 4: במידות) רולקה
 3 – 2 -כ   :"אלמ )כיסוי משוער Repair Mortar  -ב         האיטום תוך שימוש לפני התחלת

. את איטום השטח 2C ®Deuxan -מת ס"מ( מיוצר 2) הרולקהפולי סטירן,  (. כאשר אוטמיםק"ג
 .רולקהאפשר לעשות רק אחרי התקשות מלאה של ה

  

 יישום
חשמלי  מערבלוערבבו ברציפות את שני הרכיבים בעזרת  ביטומניהוסיפו את האבקה לרכיב ה

 דקות(. 3)זמן הערבוב לפחות גושים  ללא, אחידה פך למשחהומר העד שהחוים, איטיבסיבובים 
שכבה ראשונה יש  בשתי שכבות. שםומי 2C ®Deuxanבנוסף לשכבה של מילוי שקעים בתשתית, 

' משונן בגודל שיניים מתאים לפני השטח. לאחר מכן יש ליישר את שיני השכבה ליישם עם מלדג
 הראשונה עם הצד החלק של המלדג'.

בחיבורי מעברים ובאזורים בעלי סיכון להיסדקות יש לטבול לתוך שכבת איטום ראשונה כשהיא 
של  . שכבה שנייה יש ליישם עם הצד הישרGlass Fibre Mesh, רשת חיזוק מסוג:  הטריי

   המלדג' מיד על השכבה הראשונה תוך הקפדה על מריחה אחידה וכיסוי מלא ככל הניתן.
יהיה פחות ה י של השכבסופסור שהעובי ההאיטום צריך להיות ללא פגמים, ישר ובעובי הדרוש. א

צריך הקיר איטום של ה. מהנדרש 100% -מהמינימום הדרוש ובשום מקרה יחרוג ממנו ביותר מ
אין לחשוף את החומר לכפור, גשם ומים או  סוד.הרצפה או הי משטחס"מ  10לפחות  לכסות

 להיות: (שתי שכבותהאיטום )ד שלא יתקשה לגמרי. על עובי לקרינת שמש ישירה ע
 4 -כ ) שכבת איטום יבשה עובי מ"מ 3 - מיםשל לא קבוע  לחץהקרקע ו רטיבות אטימה נגד ▪

 (. שכבת איטום רטובה עובי מ"מ
עובי שכבת  מ"מ 6 -כ )עובי שכבת איטום יבשה מ"מ  4 -אטימה נגד לחץ קבוע של מים    ▪

 (. איטום רטובה

לחלחל מאחורי  . מנעו ממיםSpecial Joint Tape מסוג אטמו תפרי התפשטות בעזרת סרט
מזג האוויר, אבל לא לפני ל התאםהציפוי. תנו לאיטום להתקשות לגמרי לפני העמסת החומר )ב

 שעות(. 24

 
 מעברים / חדירותאיטום 

רשת חיזוק מסוג:  לתוכו  טבלוחדירות ובמעברים או ב אביזרים סביב 2C ®Deuxanישמו י
Glass Fibre Mesh  מתאים לחומר האיטום. ממנו עשויים האביזרים. יש לוודא שהחומר 

 
 הגנה ושכבת ניקוז

להשתמש ביריעת  ץמלופגיעה מכאנית. מ מפנישהתקשה  איטום, יש להגן על הלפני מילוי מחדש
. לוחות ניקוז מפולי סטירן, בידוד Protection and Drainage Sheet 3-400, המגן והניקוז

המילוי חזרה של בור החפירה, יש  זמןדתית. כדי למנוע תזוזה אנכית באפשר לחבר נקוהיקפי וכו' 
אתילן. בכל המקרים  שכבת החלקה, למשל מפוליבת פני יריעת המגן או לוחות המגן לכסות א

אינם מתאימים  ,לוחות קרטון גלי וכדומה .. יריעות בועות2C ®Deuxan  ע"ימותר להדביק 
 נקודות לחץ בודדות. צירתמי והימנע כשכבת מגן.
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 שכבות איטום אופקיות
 כדי להבטיח Glass Fibre Mesh יש להשתמש ברשת לחיזוק מסוג:באיטום שכבות אופקיות 

 עובי שכבה מינימאלי.ו שריון

 
 כיסוי משוער

 "רק"ג / מ 3מינימום:

 "רק"ג / מ 7מקסימום:

 
 ניקוי

מיד אחרי השימוש. אם החומר כבר הספיק להתקשות, נקו את הכלים  נקו את הכלים במים
 .KÖSTER Bitumen Remover בעזרת

 
 אריזה
 .ק"ג )מרכיב האבקה נמצא בפנים( 32 של מארזים

 
 חיי מדף

 .חודשים באריזות מקוריות סגורות במקום קריר אך נטול כפור 6 -כ

 
 בטיחות

 מרכיב האבקה מכיל מלט. מנע מגע עם העור.
 

 הגבלות
 ןהניסיוהמידע הכלול בדף נתונים טכניים זה מבוסס על  תוצאות מחקרים של חברת קוסטר ועל 

ממוצעים שהתקבלו בתנאים בשטח. כל נתוני הבדיקות הניתנים הם ערכים  המעשי של קוסטר
ולכן גם היעיל במוצרי קוסטר אינו בשליטתם. המתקין אחראי ליישום  מוגדרים. היישום הנכון

ספציפיים של אתר הבנייה ולתוצאות הסופיות של תהליך הבנייה. ה הנכון תוך התחשבות בתנאים
ספציפיקציות להמלצות הניתנות כאן עבור מקרים סטנדרטיים.  ייתכן שיהיה צורך בהתאמות

החורגות מהספציפיקציות בקו מנחה טכני זה מצריכות  הניתנות על ידי עובדי קוסטר או  נציגם
מקובלים  ולהתקנה, הנחיות טכניות וכללי טכנולוגיה אישור בכתב. על התקנים התקפים לבדיקה

ל רק על האיכות של מוצרי קוסטר במסגרת התנאים שלה, אב חוליש לשמור תמיד. האחריות ת
 .לא על היעילות וההצלחה של יישומם

 
 שירותים טכניים

 סיוע טכני 
 04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 

 04-6231100או לפקס: 
 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

 ספרות בטיחות וטכנית 
 ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: 

www.orantechg.com 

www.koster.eu 
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 שיטת התיוק
 רשימת המסמכים הרלבנטיים:

▪ TG 500 ®Polysil       '4.011 מוצר מס 

▪ Repair Mortar           '5.030 מוצר מס 
▪ Bitumen Cleaner      '9.03 מוצר מס 
▪   Special Joint Tape '10.37 מוצר מס 

▪ Glass Fibre Mesh     '11.01 מוצר מס 

▪ Protection and Drainage Sheet 3-400                              '11.40 מוצר מס 

 K 50 863" רשום במשרד הפטנטים הגרמני, Deuxanסיווג תעשייתי " ▪

להנדסת  MPAעל ידי  K-P-2005-4-3472/02תעודת בדיקה רשמית לאישור רשויות הבנייה  ▪
 כנגד מים עם ובלי לחץ.בניין בדרזדן, איטום 

לפי הנחיות אגודת התעשייה הכימית הגרמנית "קו מנחה  -דרזדן MPAתעודת בדיקה רשמית של  ▪
לתכנון ויישום איטום למים של חלקי מבנה הבאים במגע עם הקרקע תוך שימוש בשכבות אטימה 

 .DIN 18195ולפי תקן  1996עבות מביטומן מותאם פולימרים" מחודש יוני 
 רץבדיקת לחץ מים בדיסק מחו – AMPA Hannoverתעודת בדיקה רשמית של  ▪
 נבדק לאטימות נגד גז רדון ▪
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