
 
 

 

NB 1 Grey 
3.021-240810 

 גבישי לאיטום תמערכת מינראלי
 אור המוצרית

NB 1 Grey נגד  משמש לאיטום. מינראלי המכיל חומרים מתגבשים וחודרי נקבוביות הינו ציפוי
 .רטיבות ונזילות

NB 1 Grey  מספק אטימה  חיקה והגנה מפני כימיקלים.בעמידות מצוינת ללחץ, שמתאפיין
בין  ר לתוך התשתית, נוצר קשר חזק. כתוצאה מחדירת החומbar 13, עד םמיץ לחמצוינת כנגד 

נקבוביות התשתית. בנוסף לאיטום פני השטח,  המתבטא באיטום איטוםההתשתית לשכבת 
  מתקיימת תופעת "ריפוי" סדקי שערה עתידיים.

NB 1 Grey יש  במקרה של סדקים פעילים, .סטטים סדקיםעל מצעים בעלי  מתאים ליישום
-SB הוספת .Kosterתפרים, מתוצרת לאיטום , שרפים או מוצרי עם סרטי הדבקה לאטום 

Bonding Emulsion  גמישות הציפוי.מגביר את  ערבובהלמי 
 

 המוצר יתרונות
 כנגד לחץ מים.איטום חיובי ושלילי  ▪

 התנגדות לכלורידים, סולפטים )גופרית(  ופוספטים )זרחן(. ▪

 שתייה.מאושר לשימוש בסביבת מי  ▪

 .מעליהיוצר שכבה אטימה למים, כתוצאה מהתגבשות החומר בתוך התשתית  ▪

 נטול סודיום ולכן איננו קורוזיבי. ▪

 נטול פליטות של חומרים אורגניים, וכל שאר תוספות המזיקות לבריאות. ▪

 ניתן ליישום על תשתיות מאוד נקבוביות כדוגמת בלוקים. ▪

 לאחר היישום, אין צורך לאשפר. ▪
 התשתית. ,  מעקבת את מעבר המלחים בתוךTG 500 ®Polysilריימר תוספת פ ▪

 .קל ליישום ▪

 זמן עבידות ארוך ▪

    נתונים טכניים
 ליטר/ק"ג 1.85 צפיפות של טיט טרי

 20N/mm<2 ימים( 7חוזק לחיצה )
 35N/mm<2 ימים( 28חוזק לחיצה )
 4.5N/mm<2 (ימים 7חוזק כפיפה )
 >25.5N/mm ימים( 28חוזק כפיפה )
 1.5N/mm<2 חוזק הדבקה 

אטימות למים בלחץ                 
 bar13 עד   )צד חיובי ושלילי(

למעבר  התנגדותמקדם 
 (µ) אדי מים

60 

 כשעתיים עבידות
 אחרי כיומיים זמן לדריכה

 אחרי כשבועיים התקשות מלאה



 
 

 

 

 

 יישומים אופייניים
NB 1 Grey ים, איטום בבטון על משטחים אופקיים ואנכיבמבנים חדשים, בתיקוני  ניתן ליישום

פירי  פים,בחדרים רטובים, חדרי אמבטיה, מקלחות, מרת ,בטון נקבובי טיח צמנטי,על לבנים, 
 .למי שתייה גריםאמשפכים ו מיכלים, סילויים, מתקני טיהור  מעלית, מנהרות,

 

 הכנת השטח
נקבוביות פתוחות לחדירה טובה  בעלו ושמןמגריז י ומוצק, נק מצע המינראלי להיות שלםהעל 

לפני היישום יש להרטיב  ,בעלי ספיגה מועטהמצעים ללא ספיגה או יותר של חומר האיטום. 
להוריד את האבק ו/או יש  ,נזקי מלח . מצעים סופגים ומאובקים או בעלימים עומדים(מ)הימנעו 

 .TG 500 ®Polysil בפריימר המלח באמצעים מכאניים ולצפות

 

 ערבוב
האבקה למים או לנוזל הוספת  חשמלי במהירות איטית תוך כדי מערבללערבב בעזרת  יש
 פולימרי.ה
 
 מערבבים עם: NB 1 Greyק"ג  25שק של  

 SB Bonding  Emulsionל' 2ליטר מים +  6 ▪

 NB 1 Flexל'  8או  ▪

 ל' מים 8או  ▪

לשמור מים לתערובת, מעלה את יכולת החומר  NB 1 Flexוא SB Bonding Emultion הוספת 
 ולמנוע יבוש מוקדם של שכבת האיטום.

 

 יישום
בעזרת מברשת או מתקן ריסוס מתאים.  ,שתי וערב יש ליישם את החומר לפחות בשתי שכבות

 ראשונות שעות 24וודאו שהציפוי לא נחשף לחום, כפור ולרוח חזקה בזמן היישום ולפחות במשך 
  אחרי היישום.

 ם מיוחדיםמייישו
 ביטומנים איטום עם חומריוב לבשי איטום

וחומרי איטום ביטומנים  NB 1 Grey -מ תהמורכב תאיטום משולבמערכת  ניתן ליישם
(1C ®Bikuthan 2C ®Deuxan  ו- KBE Liquid Film ,) 1יש ליישם Grey NB ישירות על 

עזרת מלדג', ב ביטומניאת הציפוי ה שעות ניתן ליישם 24התקשות של  לאחר. המצע )תשתית(
מערכת האיטום.  איכותמגדילה באופן מובהק את זו  שטח בצורההפני . הכנת סמרסאו  שתמבר

כ"חיובי" בשלבי  מתפקדת כשכבת איטום נוספת גם כאיטום "שלילי" וגם NB 1 Greyשכבת 
 .חיים שונים של המבנה

 שלילי  איטום
 .KDבעזרת מערכת  ניתן לטפל בנזילות פעילות, מקומיות, NB 1לפני יישום מערכת 

 Repairטיט חיבור עם היש לסתום את תפרי  חיבור.האת פני השטח ותפרי היטב יש לנקות 

Mortar Plus . ב ש לצפות את השטח( יכשעתיים) לאחר יבוש הטיט- TG 500 ®Polysil  כיסוי(
 -כ להמתנה ש לאחרמ"ר(. /גר' 250מ"ר, ובמקרים של מצע סופג מאד עד /גר' 120משוער: לפחות 

מ"ר(. שכבה זו /ק"ג 1.5)כיסוי משוער:  NB 1 Grey שכבה ראשונה של יישםניתן ל ,דקות 30
לאחר מ"ר(. /גר' 150: לפחות של )כיסוי משוער TG 500 ®Polysil שליישום בעזרת מוקשית מיד 

 מיישמים שכבה  א תיפגע על ידי יישום שכבה שנייה(להראשונה )כך ש  NB 1 Grey     יבוש שכבת
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ופית מתקבלת על ידי יישום מ"ר(. ההתקשות הס/ק"ג 1.5)כיסוי משוער:  NB 1 Greyיה של ינש

 גר'/מ"ר(. 501: של )כיסוי משוער TG 500 ®Polysil שכבה
 
 

 כיסוי משוער 
 בשתי שכבותק"ג/מ"ר  3לפחות  חיובי:איטום  ▪

 שכבות( 3 – 2ק"ג/מ"ר ) 4לכל היותר 
 ק"ג / מ"ר  3לפחות  איטום שלילי: ▪

 תי שכבות()ש
 ק"ג/מ"ר )שכבה אחת( 1.5לפחות  ביטומנים: איטוםאיטום משולב עם חומרי  ▪
 

 ניקוי
 .אחרי השימוש יש לנקות מיד את הכלים במים

 

 אריזה
 ק"ג 25שקים של 

 

 חיי מדף
 יבש. המאוחסנות במקום סגורותואריזות מקוריות בחודשים  12 -כ
 

 בטיחות
 יבוד החומר.יש ללבוש כפפות מגן ומשקפי מגן בזמן ע

 

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

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

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

החורגות מהספציפיקציות בקו מנחה טכני זה מצריכות  םאו  נציג קוסטר הניתנות על ידי עובדי
 ,ולהתקנה, הנחיות טכניות וכללי טכנולוגיה מקובלים ור בכתב. על התקנים התקפים לבדיקהאיש

, אבל הבמסגרת התנאים של קוסטר רק על האיכות של מוצרי חוליש לשמור תמיד. האחריות ת
 .היעילות וההצלחה של יישומם לא על

 

 שירותים טכניים
 סיוע טכני

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

 04-6231100או לפקס: 

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

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

www.orantechg.com 

www.koster.eu 

 

 שיטת התיוק
 להלן רשימת המסמכים הרלבנטיים:

▪ KBE-Liquid Film           '1.13 מוצר מס 

▪  ®Bikuthan                 '1.15-1.14מוצר מס 

▪ 2C ®Deuxan                    '1.16 מוצר מס 

▪ Professional ®Deuxan   '1.161 מוצר מס 

▪ SB Bonding Emulsion  '2.11 מוצר מס 

▪                      NB 1 Flex'3.0211מוצר מס 

▪ TG 500 ®Polysil           '4.011 מוצר מס 

▪        Repair Mortar Plus'5.032 מוצר מס 

▪ KD Blitz Powder           '3.01מוצר מס 

▪ Joint Tape 20                 '8.10מוצר מס 

▪ Joint Sealant FS              '8.03מוצר מס 

▪ KB-Pur Injection Resins 

 6.13-6.19מוצר מס'                                  
 
מיכלים וציפוי מיכלים לפי תקנות  – Gelsenkirchenתעודת בדיקה רשמית, המוסד לגיהות,  ▪

DVGW.תקנות  טכניות למי שתיה , 
 MPA Braunschweigתעודת בדיקה לאישור על ידי רשויות הבנייה מאת  ▪
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