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מוצרי איכות לבנייה

PREM

מ בית

בונדטקס RAPID 250F

דבק אריחים צמנטי מהיר ייבוש

תקןC2T-F :

אל

פית

וח ייחודי

מור

ייחודי בעל תו
תקן ישראלי
מהיר ייבוש
לאחר 3-4
שעות בלבד!

מיועד

לחיפוי ולריצוף ע"ג ריצוף קיים "במקומות אשר עובדים  "24/7ניתן לדריכה
לאחר  2.5שעות בלבד!
מיועד להדבקת אריחים ע"ג ריצוף קיים בחנויות ,בבתי מסחר ,במחסנים,
בקניונים ,בחדרי קירור ועוד.

שימושים
•מתאים להדבקת אריחי קרמיקה ,גרניט פורצלן ,חרסינה ,פסיפס ,אבן טבעית ושיש טבעי
•מתאים להדבקה ע"ג משטחי בטון ,טיח צמנטי ובלוק צמנטי
•מתאים לחיפוי רצפה וקירות לשימוש פנים וחוץ

תכונות ויתרונות

•גוון :אפור
•עובי הדבקה 5-20 :מ"מ
•זמן עבידות (סיר) :כ 30-דקות
•זמן פתוח (תשתית) 10-15 :דקות
•זמן ייבוש לדריכה 2.5-3 :שעות
•זמן ייבוש ליישום רובה 4 :שעות
•זמן ייבוש לנסיעת עגלות עד  250ק"ג :לאחר  3שעות
•זמן ייבוש לנסיעת עגלות מעל  250ק"ג :לאחר  4-5שעות
•זמן ייבוש סופי 24 :שעות
•צריכה אופיינית 1.5 :ק"ג למ"ר לכל  1מ"מ שכבה מלאה,
כ 2.5-מ"ר לשק  25ק"ג בהדבקת שכבה של  10מ"מ משוננת  +מריחת גב אריח
•טמפרטורת יישום5C°-35C° :

תקינה

בעל ת"י  4004חלק  ,1סימון ,מתאים לתקן ביצוע  1555חלק 3
 C2T-Fתואם תקן ארופיEN 1 2001-2004 :
מאושר ע"י מת"י תעודת בדיקה מס'  ,9311907191היתר מס' 47520

נתונים טכניים

•הרכב :צמנטים שונים ,חולות ,גיר ,פולימרים וחומרים שונים ומובחרים
•משקל מרחבי אבקה 1.4 :ק"ג  /ליטר
•חוזק הידבקות במשיכה:
גדול מ 0.3-מגפ"ס לאחר שעתיים וחצי  -מתאים לדריכה,
גדול מ 0.6-מגפ"ס לאחר  5שעות  -מתאים לעומסים כבדים,
גדול מ 1-מגפ"ס לאחר  24שעות ,גדול מ 1.5-מגפ"ס לאחר  28ימים
•אריזה :שקי נייר  25ק"ג 64 ,שקים במשטח
•אחסון :באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
•חיי מדף 12 :חודשים בהתאם להוראות האחסון
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הוראות שימוש
הכנת התשתית
1.1בהדבקה ע"ג ריצוף קיים חובה לבצע שטיפה מקדימה לתשתית ע"י חומצת מלח על מנת להסיר שומן ,אבק
וחלקיקים מיקרוסקופיים ובכך למנוע קיומה של שכבת הפרדה .לאחר מכן יש לשטוף היטב במים ולייבש.
2.2בהדבקה על גבי ריצוף קיים ו/או על גבי תשתית שאינה סופגת חובה ליישם פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים
מסוג  ,PEX-25צריכת הפריימר כ 100-גרם לכל  1מ"ר לשכבה אחת .סט  2ליטר מכסה כ 20-מ"ר.
לחומר זמן עבידות קצר ומוגבל לחצי שעה ולכן יש לערבב כמות חומר אשר ניתן ליישמה תוך  30דקות!
הוראות יישום
1.1יש לשפוך כמות מים מתאימה לדלי נקי ,להוסיף בהדרגה את האבקה ולערבב מכאנית עד קבלת עיסה אחידה,
ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה .את הדבק יש לערבב עם מים ע"פ היחס הבא:
יחס בין מים לחומר 1( 1:4 :חלק מים לכל  4חלקי חומר) .כ  6-7ליטר מים לשק  25ק"ג.
2.2לאחר הערבוב הראשוני יש להמתין כ 2-דקות ,לבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
3.3למרוח את החומר בשכבות להלן:
שכבה ראשונה כפולה על התשתית
שכבת לחיצה דקה ומהודקת בעובי  1-2מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידה החלק .על שכבת הלחיצה יש למרוח
מיד שכבה שנייה שתסורק באמצעות מאלג' משוננת  05-10מ"מ שיניים .הסירוק יעשה בזווית של  450-600כלפי
התשתית ובצורה ישרה ולא מעגלית.
שכבה שניה על גב אריח
שכבה דקה ואחידה בעובי  1-2מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.
* הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחויבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה.
4.4יש להדביק את האריח לתשתית רטוב על רטוב ,ע"י לחיצה ודפיקות קלות ויש להשאיר פוגות לפי הצורך.
לפוגות מומלץ להשתמש בספייסרים צלבים מפלסטיק  3-10מ"מ ע"פ הצורך.

הערות
•אין להרטיב את המשטח ו  /או האריחים לפני ההדבקה.
•חובה להדביק האריח לתשתית רטוב על רטוב ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
•תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית פסולה לשימוש.
•לחומר זמן עבידות קצר ומוגבל לחצי שעה ולכן יש לערבב כמות חומר אשר ניתן ליישמה תוך  30דקות!

אזהרות
•אין להדביק על אבק!
•לא למאכל!
•במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים!
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