
 
 

 

 

S 34®TOSEALOT 

 סיליקון לתפרים ברצפות תעשייתיות

 

  אור המוצרית
רכיבי. מתאפיין בחוזק מכאני גבוה במיוחד, כמו גם -סיליקון נטרלי, חד

בהתנגדות לחריצים, מתיחה וקריעה.  עמידות יוצאת דופן וארוכת טווח בטמפרטורות של עד 
+265ºC סגולית. אינו -. כמו כן התנגדות מעולה בפני פגעי מזג אוויר, זיקון וקרינה אולטרה

 י עומסי תנועה, כדוגמת תנועת מלגזות. עמיד בפני ניקוי קיטור.קורוסיבי, מתאים לאזורים בעל

 
  יישומים אופיייניים

איטום תפרים ומישקים ברצפות החשופות לעומס כימיקלים כבד, לדוגמה: מחלבות, בתי  •
 מטבחיים, מפעלי ייצור של משקאות ומזון, מטבחים מוסדיים וכד'.

כאני כבד, לדוגמה: אולמות אחסון איטום תפרים ומישקים ברצפות החשופות לעומס מ •
 קרקעיים, בתי מלאכה, מתקני רחצת מכוניות וכד'.-וייצור, מספנות, חניות, חניונים תת

 

 בדיקות וסטנדרטים
איכות הסביבה בתוך מבנים( המתייחסות ) credits 4.1-IEQ ®LEEDתואם להנחיות  •

 לחומרי איטום והדבקה.

 
 מידע חשוב
, על המשתמש לוודא כי החומרים באזור המגע )מוצקים, נוזלים וגזים( S 34 –לפני השימוש ב 

 ואינם גורמים נזק או משנים אותו )דהיית צבע(. S 34 -מתאימים ל 
, על המשתמש לוודא S 34באשר לחומרים שבהם ייעשה שימוש בשלב מאוחר יותר בקרבת 

לפגיעה או לשינוי )דהיית צבע( של המוצר. במקרה של ספק, על מראש כי החומרים אינם גורמים 
 המשתמש להיוועץ ביצרן 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 -ן ההתגפרות הנדרש משתנה בהתאם לעובי שכבת הסיליקון. אין להשתמש בסיליקון חדזמ

 עבור יישומי 
 

כאשר נעשה שימוש  מיוחדים. xzyהדבקה למשטחים מלאים, אלא אם כן מסופקים פרמטרים 
מ"מ, יש ליצור קשר מראש עם המחלקה הטכנית  15-רכיבי עבור שכבות שעוביין יותר מ-בסיליקון חד

 של החברה. 
במקרים בהם תפרים אופקיים נמצאים תחת עומס תנועת רכבים, כדוגמת לחץ מכאני כתוצאה 

(. כמו כן, Tמתנועת מלגזות, מומלץ לכסות את התפרים האלסטיים בלוחות או פרופילי הגנה )בצורת 
 מ"מ, מומלץ מאוד להגן בלוחות או פרופילי הגנה.  15תפרי רצפות מעל 

 . גיליון המידע זמין בכתובת:1גיליון מידע של מס' -IVDמידע חשוב אודות איטום תפרי רצפה ותוכניות בנייה זמין ב* 

Industrieverband Dichtstoffe e.V., Emmastr. 24, 40227, ,דיסלדורף, גרמניה 
 , 87-0 904 211 0049טלפון: 

 .86-35 904 211 0049פקס: 

 
ס"מ בין התפר לפיית מכשיר הניקוי. 50 בניקוי רצפה עם קיטור, יש להקפיד על מרחק של לפחות 

טרם חשיפה ראשונית לעומס מכאני או כימי של מקומות שעברו איטום, יש להקפיד על התקשות 
שעות  48 - 24מלאה של חומר האיטום. יש להניח לחומר האיטום להתקשות במשך   

 בטמפרטורת החדר. במהלך פרק זמן זה, יש להקפיד על הגנת המקומות שעברו איטום.
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במקרה של חשיפת התפרים לעומסים כימיים או פיזיים כבדים, פנה אל המחלקה הטכנית של 
החברה.  יש להימנע ממגע עם חומרים שמכילים ביטומן ואשר משחררים חומרים ממסים, 

 יאופרין, צבע מבודד וביטומני., נEPDMלדוגמה, בוטילי, 
 

  נתונים טכניים

 דקות 10 -כ  לחות יחסית 23ºC/50%-זמן יצירת קרום ב

לחות  23ºC/50%–שעות               ב  24תוך  התגפרות
 יחסית

 מ"מ 2-3

 35ºC+עד  5ºC+ היישוםטמפרטורת 

 משחתי, יציב (23ºCצמיגות  )

 גרם/סמ"ק  1.16 -כ  23ºC-צפיפות ב

  36 -כ  Shore-A (DIN 53 505)קשיות 

 20% יכולת תנועתית מותרת
 20.9N/mm –כ  (DIN 53 504 ,S3A) 100%מודול בהתארכות של 

 700% –כ  (DIN 53 504 ,S3A)                התארכות בשבירה

 22.9N/mm –כ  (DIN 53 504 ,S3A)                        חוזק מתיחה 

 265ºC+עד  40ºC- עמידות בטמפרטורה

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

 חודשים 12

 טבלת התנגדות לכימיקלים:

 שעות( 72)       זמנית עמיד אצטון

 עמיד (25%אמוניה )

Petrol לא עמיד 

 שעות( 72)   זמנית עמיד טהור   Mobilement 151נוזל קידוח 

 : מיםMobilement 151נוזל קידוח 
 עמיד 1:3

 עמיד 1:5

 שעות( 72)   זמנית עמיד  DOT 4נוזל בלמים 

 לא עמיד דיזל 

Dioctylphthalate DOP   עמיד 

 עמיד ( 10%חומצה אצטית )

 עמיד ( 25%חומצה אצטית )

 עמיד אתיל אלכוהול 

 עמיד אתילן גליקול 

 עמיד ( 10%פורמלין )

 שעות( 72)         זמנית עמיד  EP SAE 80Wשמן גיר 

 עמיד  ARALחומר מפחית קור 

 עמיד טהור ARALחומר מונע קפיאה 

 מדולל במים ביחסים של: ARALחומר מונע קפיאה 
1:2 (-20ºCעמיד ) 

1:1.5 (-27ºCעמיד ) 
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1:1 (-40ºCעמיד ) 

 עמיד מי ים

 עמיד מתאנול

 עמיד (10%חומצה חלבית )

 שעות( 72)         זמנית עמיד ARAL SAE 15W-40שמן מנוע 

 עמיד )תמיסה שומנית( סודיום כלוריד

 עמיד (10%) תמיסת סודה קאוסטית

 עמיד (20%) תמיסת סודה קאוסטית

 עמיד (50%) תמיסת סודה קאוסטית

 לא עמיד תמיסת ניטרו

 שעות( 72)       זמנית עמיד   (10%) תחומצה הידרו כלורי

 עמיד (50%) חומצה ציטרית

 
 

 הכנת השטח 
 המשטחים המיועדים להדבקה, צריכים להיות נקיים, נטולי אבק, יבשים ויציבים.

יש להקפיד על ניקיון המשטחים המודבקים ולהסיר כל מזהם, כולל חומרים מופרשים, חומרי 
שימור, גריז, שמן, אבק, מים, חומרי הדבקה ואיטום ישנים וכל חומר אחר אשר עלול להשפיע על 

 1 -)זמן יבוש כ  OTTO Cleaner Tיכולת ההדבקה. בניקוי מצעים לא נקבוביים יש ליישם 
 מוך.מטלית רכה ונטולת  דקה( באמצעות

ניקוי מצעים נקבוביים יתבצע באמצעות מברשת חוטי פלדה או דסקית השחזה לצורך הסרת 
 חלקיקים רופפים.

 
 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 )
ר והדבקותו כפופים להשפעות חיצוניות שונות כגון, תנודות קיצוניות הלחצים המופעלים על המוצ

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/+)לדוגמה,   החברה                            
 

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

 + אלומיניום

 1101/+ אלומיניום מאולגן
 T אלומיניום בציפוי אבקה

 T טפלון(אלומיניום בציפוי אבקה )מכיל 

 1215/1105 בטון

 1216/+ פלדת אל חלד

 1105 צמנט סיבי
 + זכוכית

 + אריחי קרמיקה מזוגגים

http://www.otto-chemie.de/


 
 

 1216/+ ללא זיגוג אריחי קרמיקה

 (1) 1101 נחושת
 (2) 1101/+ פליז

 S 70 אבן טבעית/שיש
 + פוליאסטר

PVC 1227 ללא פלסטיסיזציה 

 1101/1216 אבץ, ברזל מגולוון

 
 + = הידבקות טובה ללא שכבת יסוד

 = לא מתאים -

T מומלץ לבצע בדיקה/ניסוי = 
ברזליות, כגון נחושת, פליז וכד', הנה אפשרית. -ראקציה של סיליקון נטרלי עם מתכות אל (1)

 במהלך ייבושו יש לאפשר כניסת אוויר ללא חסימה
ברזליות, כגון נחושת, פליז וכד', הנה אפשרית. -ראקציה של סיליקון נטרלי עם מתכות אל (2)

 ת אוויר ללא חסימהבמהלך ייבושו יש לאפשר כניס

 
 יישום

בתפרי רצפה/התפשטות, בתוך מבנים ומחוץ  IVDשל  1היישום יתבצע בכפוף לגיליון מידע מס' 
להם, במקומות כמו רצפות בטון וקורות עץ, החשופים לעומסים סטאטיים או לתנועת רכבים, 

 קרקעיים וחניונים מרובי קומות.-כגון: מחסנים, אולמות ייצור, מספנות, חניונים תת
מוצר המתאים לאזורים הינו ה S 34     לאור ההתנגדות הגבוהה לחריצים ועמידות הקריעה, 

ידי -שעוברים ניקוי קבוע באמצעות מכונות. עם זאת, יש להקפיד שלא להסב נזק לתפרים על
 50מברשות ניקוי קשיחות במיוחד. בניקוי עם מכונות קיטור, יש להקפיד על מרחק מינימאלי של 

 .S 34 -ס"מ מהתפר ומ 
: חדרי אחסון של חביות, תחנות בתפרי רצפה/התפשטות במקומות מזוהמים בכימיקלים, כגון

דלק, מספנות, אזורי טעון, מעבדות, בתי מלאכה, עמדות רחצה של רכבים, רצפות קרמיקה 
בתעשיית המזון, מחלבות, מטבחים מוסדיים ועוד. ניקוי נוסף בכימיקלים עלול להשפיע על 

 . S 34 -יציבות ה 
באזורים אלה מצריכים תחזוקה  , התפרים האלסטייםDIN 52 460יש לזכור, כי בכפוף לתקן 

שוטפת ובדיקה במרווחי זמן קבועים )כדוגמת: בדיקות עונתיות( ובמקרה הצורך יש להחליפם 
 כדי למנוע נזקים מצטברים.

 ידי הלקוח.-לאור מגוון ההשפעות האפשריות במהלך העיבוד והיישום, נדרש ביצוע בדיקה על
 יזה.יש להקפיד על חיי המדף, אשר מודפסים על האר

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 310 שפופרת
אריזת אלומיניום 

 900 20 מ"ל 400
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 צבעים
 צבע מק"ט

C67 שחור פחם 

C89 אפור אבק 

 
  בטיחות

 הנתונים של בטיחות המוצר.הקפד לנהוג לפי גיליון 
 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 ,

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

להתקדמות הטכנית ולפיתוחים חדשים. אנו עומדים לשירותך לגבי שאלות ובעיות ספציפיות 
רינו, המשתמש הקשורות ביישום. אם נדרשים אישור או הרשאה ממשלתית לצורך יישום מוצ

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

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

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

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

 

 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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