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בונדטקס 210 אקרילי
דבק אקרילי משחתי מוכן

להדבקת אריחים - קירות פנים

מיועד
להדבקת אריחים ע"ג לוחות גבס פנים בשכבה סופית דקה 2-6 מ"מ.

שימושים
הדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, בריקים, שיש קלקר ועוד	 

הדבקה ע"ג תשתיות גבס: לוחות גבס, טיח גבס ובלוק גבס	 

הדבקה ע"ג תשתית צמנט: בטון, טיח צמנטי, ולוחות צמנט	 

מתאים להדבקת אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה )מעל 10%(	 

לחיפוי קירות לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לריצוף	 

מתאים ליישום בחדרים רטובים, מבני ציבור, משרדים ועוד	 

תכונות ויתרונות 
בעל גמישות משופרת	 

מוכן לשימוש	 

גוון: לבן שבור	 
עובי הדבקה: 5-15 מ"מ	 
זמן פתוח: כ-20 דקות	 
זמן ייבוש ליישום רובה: 72 שעות	 
זמן ייבוש סופי: 7 ימים	 
 צריכה אופיינית: 1.8 ק"ג חומר למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה מלאה, 	 

כ-2 מ"ר לפח 22 ק"ג - בהדבקת שכבה של 10 מ"מ משוננת + מריחת גב אריח  

 	5C°-35C° טמפרטורת יישום:

תקינה
D1T - עומד בדרישות תקן ישראלי 4004 חלק 1 סוג

נתונים טכניים
הרכב: מים, חולות, מלאנים, פולימרים, אקרילים ומוספים מובחרים	 
משקל מרחבי רטוב: 1.8 ק"ג / ליטר	 
חוזק הידבקות במשיכה: גדול מ 1 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר / במים / בבליה בחום	 
אריזה: פח פלסטיק במשקל 22 ק"ג, 36 פחים במשטח	 
אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש	 
חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון	 
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הוראות שימוש
נקה והחלק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.. 1

 מרח את החומר בשכבות להלן:. 2
 שכבה ראשונה: על התשתית - שכבה באמצעות מאלג' משוננת 5-10 מ"מ שיניים.

 הסירוק יעשה בזווית של 45-60 מעלות כלפי התשתית ובסירוק ישר ולא מעגלי.
 שכבה שנייה: על גב אריח - דקה ואחידה בעובי 1-2 מ"מ

 באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.
הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחויבת על פי התקן ומכפילה את חוזק ההדבקה.

הדבק את האריח רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות והשאר פוגות לפי הצורך.. 3

הערות
בהדבקה ע"ג לוחות גבס/צמנט חובה לוודא עיגון לניצבים כל 40 ס"מ ע"מ למנוע תזוזות בתשתית. 	 

אין להרטיב את המשטח ו / או האריחים לפני ההדבקה.	 
חובה להדביק האריח לתשתית רטוב על רטוב ובטרם הדבק התייבש )יצר כרום(.	 

חובה לאפשר ייבוש סופי של הדבק לפני אטימת הפוגות ע"י רובה אקרילית או רובה אפוקסית.	 

ניקוי ידיים וכלי עבודה: ע"י מים וסבון.	 

אזהרות
אין להדביק על אבק!	 

לא למאכל!	 

במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים	 
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