
+

בופלו יעוץ וניהול

פוליבר+ 
עצר מים כימי על בסיס גומי סינתטי לאיטום קירות/ תקרות 
וחיבורים והפסקות יציקה עם יכולות ניפוח מעולה. שומר על 

הצורה שלו גם לאחר מספר מחזורי יבש רטוב.

קיבוע מכני מומלץ עם דבק. 

שימושים
מעוצב לשימוש קל לאיטום של חיבורי יציקת ביטון, עמיד עד   •

6 בר לחץ מים. 

ניתן להשתמש בצורה אופקית / אנכית.  •

תיאור המוצר
עצירת מים מתנפחת על בסיס גומי סינתטי הפועל כאטימה   •

למפרקי בנייה עם יכולות נפיחות מצוינות.

לעצר מים כימי פוליבר+ יש התנגדות טובה מאוד למגוון   •
רחב כימיקלים.

המוצר נשאר עקבי בביצועיו לאורך מחזור החיים שלו   •
והגמישות מאפשרת לו למלא חללים וסדקים בסביבה 

הקרובה.

פוליבר+ עצר מים כימי 
לאיטום קירות / תקרות חיבורים

והפסקות יציקה עם יכולות ניפוח מעולה
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POLYBAR+ FIXING GLUE
SWELLING PASTE

WIRE MESH

יישום
קיבוע של פוליבר+ ממולץ עם דבק ייעודי או לחילופין על ידי   •

מסמור כל 30 ס"מ.

פוליבר+ יכול להיות מודבק לבטון, פלדה, צינורות   •

חיבור על ידי דבק ייעודי מבטיח אחידות בחיבור וקשר טוב   •
גם באזורים לא אחידים ומשטחים רטובים.

בחיבור לצינורות ממולץ להשתמש בחוט קשירה           •
בנוסף לדבק הייעודי.

עבור סביבת מים מלוחים, בתנאי מים מזוהמים ובמגע עם   •
דשן וחומצות, אנו ממליצים על פוליבר+ לסביבה מליחית.  

בופלו יעוץ וניהול
יבואן בלעדי פקס: 153-523540786 נייד: 052-3540786

נייד: 050-7640907
buffalohc2016@gmail.com
www.buffalo2016.co.il

פרטים טכניים

500% 

400% 

כחול

35° Shore A

> 2 Mpa

> 400%

1,22 g/cm³

+75°C  -20

מצויין

מידות ואריזה

גודל

20x5 מ״מ

20x10 מ״מ

20x20 מ״מ

20x30 מ״מ

30x30 מ״מ

בתוך קופסא

5x10 מטר

7x10 מטר

7x5 מטר

4x5 מטר

3x5 מטר

גליל

10 מטר

10 מטר

5 מטר

5 מטר

5 מטר

אחוז התנפחות במים 

אחוז התנפחות בבטון 

צבע

קשיחות

חוזק מתיחה

התארכות 

צפיפות

טווח טמפרטורה

עמידות למגע עם מים

עמידות כימית כוללת טובה, אך   עמידות כימית 
אנו ממליצים להיזהר בשמנים    
ובדלקים ארומטיים, וחומצות.  


