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תערובת טיט צמנטית לבנה, מוכנה לשימוש בתוספת מים,

המיועדת להדבקת אבן נסורה ולוחות שיש בשיטת הקשירה

מיועד
לחיפוי אריחים ואבן בקירות חוץ בתוספת קשירה, בהתאמה למסמ"כ 2378.

שימושים
תערובת למילוי החלל בין גב האבן לבין התשתית לחיפויים בשיטת הקשירה.	 

מתאים לכל תשתית צמנטית - בטון, בלוק, טיח ולבלוקי איטונג.	 

לחיפויי אבן על גבי קירות	 

תכונות ויתרונות
גוון: לבן	 
עובי ליישום: 2-4 ס"מ	 
זמן פתוח: כחצי שעה	 
זמן סיר: כשעה	 
זמן ייבוש סופי : 7 ימים	 
צריכה אופיינית: 1.5 ק"ג חומר למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה מלאה	 
 	5C°-35C° טמפרטורת יישום:

תקינה
מתאים ליישום ע"פ תקן מסמ"כ 2378

נתונים טכניים 
הרכב: צמנט אפור/לבן, אגריגטים, מלאנים ומוספים שונים )התערובת אינה מכילה סיד(	 
חוזק הידבקות בשליפה: גדול מ-0.5 מגפ"ס	 
משקל מרחבי אבקה: 1.55 ק"ג / לליטר	 
אריזה: שק במשקל 30 ק"ג, 56 שקים במשטח	 
אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש	 
חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון	 
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הוראות שימוש
יש לנקות את האבן/שיש ואת התשתית מאבק, לכלוך, שומנים וחלקים רופפים.. 1

לתשתיות שאינן סופגות כגון שיש יש להכין פריימר בגב האבן. . 2

יש לשפוך כ-6.5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, . 3
 ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.

יחס בין מים לחומר: 1:4 )1 חלק מים לכל 4 חלקי חומר(. כ 7-6 ליטר מים לשק 25 ק"ג.

יש להמתין 5 דקות, ולערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.. 4

יש למרוח את החומר על התשתית בעובי 2-4 ס"מ, ולבצע קשירה כנדרש. . 5

יש לוודא מילוי החלל ע"י הקשה על פני האבן.. 6

הערות 
חובה ליישם ולבצע ע"פ דרישות מסמ"כ 378.	 

תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית - 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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