
 
 

 

 

S 18®OTTOSEAL 

 סיליקון לבריכות שחיה

 

 
  אור המוצרית

רכיבי. עמיד במיוחד בתנאי רטיבות מתמשכים. מכיל כמות מוגדלת של קוטלי -סיליקון נטרלי חד
פטריות. עמיד  בפני חריצים, מתיחות וקריעה. עמיד בפני ריכוזי כלור לחיטוי בריכות שחייה. אינו 

פני קורוסיבי. הידבקות טובה על גבי סוגים רבים של מצעים, בחלקם תוך שילוב בפריימר. עמיד ב
 סגולית. -פגעי מזג אוויר, זיקון וקרינה אולטרה

  

  יישומים אופיייניים

 איטום בריכות שחייה ואמבטיות, כמו גם איטום של חיבורים אלסטיים בקצות הבריכה. •

 

 מידע חשוב
, על המשתמש לוודא כי החומרים באזור המגע )מוצקים, נוזלים וגזים( S 18 –לפני השימוש ב 

ואינם גורמים נזק או משנים אותו )דהיית צבע(. באשר לחומרים שבהם  S 18 -מתאימים ל 
, על המשתמש לוודא מראש כי החומרים אינם S 18ייעשה שימוש בשלב מאוחר יותר בקרבת 
ל המוצר. במקרה של ספק, על המשתמש להיוועץ ביצרן גורמים לפגיעה או לשינוי )דהיית צבע( ש

 המוצר.
. לכן, יש להקפיד crosslinker-במהלך התקשות החומר משתחררים חומרי ריאקציה של תוסף ה

 על אוורור נאות.
 לאחר ההתקשות, המוצר נטול ריח, אינו מסב נזק פיזיולוגי ואינו משתנה.

רכיבי -הנדרש משתנה בהתאם לעובי שכבת הסיליקון. אין להשתמש בסיליקון חד זמן ההתגפרות
מיוחדים. כאשר  xzyעבור יישומי הדבקה למשטחים מלאים, אלא אם כן מסופקים פרמטרים 

מ"מ, יש ליצור קשר מראש עם  15-רכיבי עבור שכבות שעוביין יותר מ-נעשה שימוש בסיליקון חד
 המחלקה הטכנית של החברה.

במים נקיים כדי להסיר  S 18יום ההתגפרות וטרם מילוי הבריכה במים, מומלץ לשטוף את בס
 שאריות של חומר ההחלקה מפני השטח. שאריות חומר ההחלקה 

 עלולות לגרום להתרבות ולצמיחה של מיקרו אורגניזמים ולמתקפת פטריות.
S 18 מויות המקובלת לצורך מכיל כמות גדולה של קוטלי פטריות ועמיד במי מלח וכלור, בכ

 פרטים, יש לשים לב למספר S 18 -בריכות. כדי למזער את הסיכון למתקפת פטריות על ה  חיטוי
 כגון:

 חיטוי בריכת השחייה בכלור הינו הליך חיוני. כמו כן, ניתן לחטא גם בהליכי חיטוי נוספים. •

ר. הליכים חלופיים כגון למניעת מתקפת פטריות בצורה יעילה, יש לוודא חיטוי נאות עם כלו •
סגולית או אוזוניזציה אינם בעלי השפעה מחטאת. אולם, תהליכים אלה -קרינה אולטרה

 חיוניים למניעת מתקפת הפטריות.

 תנאי המים צריכים להיות כדלקמן: •
מ"ג/ליטר  0.7-1מ"ג/ליטר של כלור חופשי; ג'קוזי של מים חמים:  0.3-0.6בריכת השחייה: 

של מי  pH-מ"ג/ליטר כלור חופשי. ערך ה 1.2 יתן להוסיף כמות של עדשל כלור חופשי; נ
, מותרות 7.6-ל 6.5. סטיות בטווח שבין 7.0הבריכה הינו אופטימאלי כאשר מווסת ועומד על 

 במים מתוקים. 
-שגוי של מי הבריכה. יש לבדוק את ערך ה pH: ריח חזק של כלור מעיד על ערך יש לשים לב

pH .ולווסת אותו כנדרש 

סירקולציה קבועה של המים הינה חיונית וחייבת להיות תמיד. הפסקת הסירקולציה עלולה  •
לגרום לריכוזי כלור משתנים וחלקיים, אשר יכולים לצנוח אל מתחת לריכוז המינימאלי של 

 מ"ג/ליטר. צניחה מתחת לרמת הריכוז המינימאלית גורמת לצמיחת נבגים ולמתקפת  0.3
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ירקולציית מים נאותה, יש להזרים את מי הבריכה ברציפות אל פטריות. על מנת להבטיח ס

 מעבר לשפת הבריכה.

בשימוש בחומרי ניקוי, יש להקפיד להשתמש לא רק בחומרי ניקוי חומציים, אלא לנטרלם  •
 מייד באמצעות חומרי ניקוי בסיסיים. הסיכון למתקפת פיטריות גדל בשימוש חומרים אלה.

כילים ביטומן וחומרים המפרישים ממסים, לדוגמה, יש להימנע ממגע עם חומרים שמ •
 , ניאופרין, צבע ביטומני ומבודד.EPDMבוטילי, 

בעת שיקום מישקים המזוהמים בעובש, יש להסיר את חומר האיטום האלסטי הקיים. טרם 
 הטיפול במישק, 

, לצורך הסרת נבגי  OTTO Anti-Mildewיש ליישם באזורים הנגועים תרסיס מסוג                 
הפטריות אחרת, העובש עלול לשוב ולתקוף את המישקים, למרות טכנולוגיית ההגנה בפני עובש 

 המשולבת בתוך החומר.
 
 .OTTO Anti-Mildewיש לעיין בגיליון הנתונים הטכניים של תרסיס      

 
 נתונים טכניים 

 23ºC/50%-זמן יצירת קרום ב
 דקות 6 -כ  לחות יחסית

שעות                24התגפרות תוך 
 מ"מ 2-3 לחות יחסית 23ºC/50%–ב 

 35ºC+עד  5ºC+ היישוםטמפרטורת 

 משחתי, יציב (23ºCצמיגות  )

 גרם/סמ"ק  1.03 -כ  23ºC-צפיפות ב

  20 -כ  Shore-A (DIN 53 505)קשיות 

 25% יכולת תנועתית מותרת
 100%מודול בהתארכות של 

(DIN 53 504 ,S3A) 
 20.3N/mm –כ 

התארכות בשבירה                
(DIN 53 504 ,S3A) 

 700% –כ 

חוזק מתיחה                         
(DIN 53 504 ,S3A) 

 21.4N/mm –כ 

 180ºC+עד  40ºC- עמידות בטמפרטורה

לחות  23ºC - /50%חיי מדף ב
 שפופרת/תרמיליחסית עבור 

 חודשים 12

 
 הכנת השטח 

 המשטחים המיועדים להדבקה, צריכים להיות נקיים, נטולי שומן, יבשים ויציבים.
יש להקפיד על ניקיון המשטחים המודבקים ולהסיר כל מזהם, כולל חומרים מופרשים, חומרי 

ר עלול להשפיע על שימור, גריז, שמן, אבק, מים, חומרי הדבקה ואיטום ישנים וכל חומר אחר אש
 1 -)זמן יבוש  כ  OTTO Cleaner Tיכולת ההדבקה. בניקוי מצעים לא נקבוביים יש ליישם 

 דקה( באמצעות מטלית רכה ונטולת מוך.
ניקוי מצעים נקבוביים יתבצע באמצעות מברשת חוטי פלדה או דסקית השחזה לצורך הסרת 

 חלקיקים רופפים.
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 יישום פריימר
מחויבים לעידכון וניהול רשומות, בהתאם לתקנת איסור  1218-ו 1217, 1215הפריימרים 

. נא 1.11.2005 -הכימיקלים )בין היתר, איסור על ביצוע פעולות שירות באופן עצמאי(, התקפה מ 
 (.chemie.de-www.ottoלעיין בגיליונות הנתונים הטכניים )

הלחצים המופעלים על המוצר והדבקותו כפופים להשפעות חיצוניות שונות כגון, תנודות קיצוניות 
בטמפרטורה, כוחות מתיחה או גזירה, מגע חוזר ונשנה עם מים וכד', מהווים מעמסה כבדה על 

המוצר. במקרים אלו, מומלץ ליישם את שכבת הפריימר בכפוף להמלצות המחלקה הטכנית של 
  (, על מנת להשיג הידבקות טובה.OTTO Primer 1216/+גמה, החברה )לדו

 
 טבלה המציגה את יישום/אי יישום של הפריימרים על מגוון תשתיות

זכוכית 
  PMMAאקרילית/

(®Plexiglas )'וכד 
T 

 1216 אלומיניום
 1216 אלומיניום מאולגן

 1105/1218 בטון
 1218 בטון )לחץ מים קבוע(

 1216 כרום
 1216 פלדת אל חלד

אריחי קרמיקה מזוגגים 
 1218 )לחץ מים קבוע(

אריחי קרמיקה ללא זיגוג 
 1218 )לחץ מים קבוע(

 1215/+ אריחי קרמיקה מזוגגים
 1215/+ אריחי קרמיקה ללא זיגוג

 אבן טבעית/שיש
S 70 / S 140 

+ 

   1216פריימר 

אבן טבעית )שיש, גרניט 
 קבוע(וכד'( )לחץ מים 

S 70 / S 140 

+ 

 1218 פריימר
 T פוליקרבונט
 1217 פוליאסטר

 1101/1217 רכות PVCיריעות 
 

 + = הידבקות טובה ללא שכבת יסוד
 = לא מתאים -

T מומלץ לבצע בדיקה/ניסוי = 

 
 יישום

S 18 :אינו מתאים 

 . S 28-לאקווריומים, למטרה זו מומלץ להשתמש ב  •

 .S 27או   S 12 –מכלי מי שתייה, למטרה זו מומלץ להשתמש            ב  •

 .S70 -בריכות שחיה מחופות שיש או אבן טבעית, למטרה זו מומלץ להשתמש ב  •
S 140 .מספק הגנה ממושכת בפני טחב 
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 .PEהסיליקון, יש להשתמש בפרופיל גיבוי המבוסס על תצורת תאים סגורים  טרם יישום
ימים, רצוי אפילו  4יכת השחייה עם מים, יש להקפיד על זמן אשפרה מינימאלי של טרם מילוי בר

 שבועיים, וזאת  בכפוף לעובי שכבת חומר האיטום, לטמפרטורה הסביבה וללחות האוויר.
 ידי הלקוח.-לאור מגוון ההשפעות האפשריות במהלך העיבוד והיישום, נדרש ביצוע בדיקה על

 ר מודפסים על האריזה.יש להקפיד על חיי המדף, אש
 

מומלץ לאחסן את המוצרים כשהם סגורים באריזותיהם המקוריות, במקום יבש )לחות יחסית 
. אחסון ו/או הובלה של המוצרים בטמפרטורות 25ºC+-ל 15ºC+( ובטמפרטורה שנעה בין 60%>

גבוהות יותר/לחות אוויר גבוהה יותר )במשך מספר שבועות(, עלולים לגרום לפגיעה בעמידות 
 המוצרים ולשינוי תכונותיהם. 

 

 אריזה
 יש להתעדכן לגבי האריזות הזמינות במלאי.

 יחידות למשטח יחידת אריזה יחידה/מיכל
 1200 20 מ"ל 310שפופרת 

 

 
 צבעים

 צבע מק"ט
C01 לבן 

C02 אפור 

C77 אפור משי 

 
  בטיחות

 הקפד לנהוג לפי גיליון הנתונים של בטיחות המוצר.
 

 סילוק
 מידע אודות סילוק: ראה גיליון הנתונים של בטיחות המוצר.

 
 הגבלות 

כל המידע הכלול במסמך זה מבוסס על הידע הטכני העדכני של החברה ועל ניסיונה. עם זאת, 
כיוון שהתנאים והשיטות של השימוש במוצרים ויישומם אינם בשליטתנו, מומלץ לנסות את 

המוצר לפני השימוש הסופי. אין לראות במידע הכלול בגיליון הנתונים הטכניים ובהסברים 
בהקשר עם גיליון הנתונים הטכניים )לדוגמה, תיאור השירות,  OTTO-CHEMIEשמספקת 

וכד'( אחריות על המוצר. אחריות מצריכה הצהרה כתובה נפרדת של  DINהתייחסות לתקנות 
OTTO-CHEMIE אשר מהווה הוכחה לתקפות. המאפיינים המפורטים בדף זה מגדירים את ,

הצעות היישום כאל אישור נאות של מאפייני הפריט בצורה רחבה והחלטית. אין להתייחס ל
השימוש המיועד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצר ולהתאימו בכפוף 

להתקדמות הטכנית ולפיתוחים חדשים. אנו עומדים לשירותך לגבי שאלות ובעיות ספציפיות 
מש הקשורות ביישום. אם נדרשים אישור או הרשאה ממשלתית לצורך יישום מוצרינו, המשת

 הוא 
האחראי להשגתם. המלצות החברה אינן פוטרות את המשתמש מן הצורך לקחת בחשבון אפשרות 

 פרת זכויותיהם של גורמי צד שלישי ובמקרה הצורך לפתור בעיה זו. השל 
בכל מקרה אחר חלים התנאים וההתניות הכלליים של החברה, ובמיוחד אלה הנוגעים לחבות 

פגמים. אם התנאים וההתניות של החברה אינם זמינים, נשמח לשלוח  אותם לפי אפשרית בגין 
 בקשה. בנוסף, ניתן למצוא אותם גם בדף הבית של החברה:

http://www.otto-hemie.de/englisch/unternehmen/agb/AGB-Englisch_04-05.pdf 
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שירותים 
 טכניים

 סיוע טכני

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

 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

www.orantechg.com 

chemie.de-http://www.otto 
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