מוצרי איכות לבנייה

בונדטקס  280פלאסטר
דבק אבקתי להדבקת לוחות גבס
על קירות פנים
מיועד
להדבקת לוחות גבס ע"ג קירות פנים.

שימושים
•להדבקה ע"ג תשתית צמנטית ,תשתית גבס ובלוק איטונג.
•לשימוש פנים בלבד.

תכונות ויתרונות
•קל לערבול
•מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
•גוון :לבן שבור
•עובי ליישום 1-4 :ס"מ בנקודות
•זמן פתוח 30-45 :דקות
•זמן סיר :כשעתיים
•צריכה אופיינית 5 :ק"ג למ"ר בביצוע שכבה בעובי  5מ"מ
 5לוחות לשק של  20ק"ג בביצוע עיגולים של  8*8ס"מ בעובי  2ס"מ
•טמפרטורת יישום5C°-35C° :

נתונים טכניים
•הרכב :גבס המיהידרט ,גיר ,פולימרים ומוספים מובחרים
•משקל מרחבי אבקה 1 :ק"ג  /ליטר
•חוזק הידבקות במשיכה :גבוה מחוזקו של לוח גבס במשיכה
•אריזה :שקי נייר  20ק"ג 80 ,שקים במשטח
•אחסון :באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
•חיי מדף 12 :חודשים בהתאם להוראות האחסון
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בונדטקס  280פלאסטר

הוראות שימוש
הכנת התשתית
1.1יש לנקות והחליק את משטח ההדבקה מבליטות ,לכלוך ,אבק ,צבע ,שומן וחלקים רופפים.
* בהדבקת לוחות על גבי בלוק איטונג יש להרטיב מעט את הבלוק לפני ההדבקה.
2.2יש לשפוך כ 10-ליטר מים נקיים לדלי ,להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה ,ללא גושים
ובסמיכות המתאימה לעבודה.
יחס בין מים לחומר 1( 1:2 :חלק מים לכל  2חלקי חומר) .כ 10-ליטר מים לשק  20ק"ג.
3.3יש להמתין  5דקות ,לערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
4.4יש להניח את החומר בנקודות בעובי  20-40מ"מ לאורך היקף הלוח ובמרכזו.
שכבה סופית מינימאלית להדבקה צ"ל  10מ"מ = עובי שכבה סופית לאחר הידוק ופילוס הלוח.
5.5יש לפלס את הלוח ע"י לחיצות קלות ובמרחק הנדרש מתשתית הקיר.

הערות
•חובה להדביק הלוח לתשתית רטוב על רטוב ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
•תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על הלוח פסולה לשימוש.
•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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