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למילוי פוגות רחבות 10-25 מ"מ

בחיפוי קירות לשימוש פנים וחוץ

מיועד
למילוי מישקים רחבים )פוגות( 10-25 מ"מ באבן נסורה ובריקים בקירות פנים וחוץ.

שימושים
מיועדת למילוי פוגות רחבות 10-25 מ"מ	 

מתאימה ליישום באבן נסורה, שיש טבעי, בריקים אבן ועוד	 

מתאימה ליישום בקירות בלבד לשימוש פנים וחוץ	 

תכונות ויתרונות
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד	 

עמידה בפני מים, אינה שוקעת ואינה מתכווצת	 

עמידה בפני קרינת שמש וקרני U.V ושומרת על גוון אחיד	 

 גוון: ע"פ קטלוג - 9 גוונים שונים	 

חלבה 204אפור בהיר 107אפרפר 100

לבן 232אפור כהה 108פנינה 102

שחור 308שנהב 200קרם 106

זמן פתוח )תשתית(: כ 30-45 דקות	 
זמן עבידות )סיר(: כ-2 שעות	 
זמן ייבוש סופי: 7 ימים	 
 	5C°-35C° טמפרטורת יישום:

צריכה אופינית
הצריכה משתנה בהתאם לגודל האריח ולעובי הפוגה	 

אריחים קטנים - )10*10, 15*15 ס"מ( = 5 ק"ג למ"ר	 

אריחים בינוניים - )20*20, 30*30 ס"מ( = 4 ק"ג למ"ר	 

אריחים גדולים - )20*50 ס"מ ומעלה( = 3 ק"ג למ"ר	 

נתונים טכניים
הרכב: צמנט, חולות, מלאנים, פולימרים, מוספים ואוקסידים מובחרים	 
משקל מרחבי אבקה: 1.4 ק"ג / לליטר	 
משקל מרחבי רטוב: 1.8 ק"ג / לליטר	 
אריזה: שקי ניר במשקל 25 ק"ג, 64 שקים במשטח	 
אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש	 
חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון	 
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הוראות שימוש
יש לחרוץ את הפוגות לעומקן המלא ולרוחבן עד לקבלת פוגה מלאה וצדדי אריח נקיים במלואם וחלקים.. 1

 יש לנקות היטב את הפוגות בשאיבה יבשה ואת האבק בניגוב לח.. 2
להימנע מהשארת דבק או טיט, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים בפוגה לפני יישום הכוחלה.

 יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי נקי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק 25 ק"ג. 3
 ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה. 

יחס בין מים לחומר: 1:4 )1 חלק מים לכל 4 חלקי חומר(. כ-6.25 ליטר מים לשק 25 ק"ג.

להמתין כ-3 דקות, על מנת לאפשר לחומרים הפעילים לעבוד, לערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.. 4

 יש למלא את הפוגות היטב, ע"י מאלג' גומי או בהזרקה.. 5
יש לסיים את המילוי בדיוק בגובה פני האריח ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי ע"ג האריחים.

 להמתין כ-45 דקות לייבוש הראשוני ולנקות בניקוי יבש היטב את שאריות הכוחלה מהאריחים,. 6
 הניקוי ייעשה ע"י סקוטש ברייט או ע"י מברשת פלדה. אין לנקות ע"י שטיפה במים.

בעת הניקוי יש לנקות את שטח פני האריחים ואין לפגוע בכוחלה הנמצאת בפוגות עצמן.

 יש להמתין כשעתיים לייבוש הסופי ונלנקות את שאריות הכוחלה מעל פני האריחים ע"י ספוג לח/רטוב,. 7
הניקוי הרטוב יעשה על גבי האריח ומבלי לפגוע בכוחלה הנמצאת בפוגות עצמן.

הכוחלה מכילה צמנט ולכן, לאחר 24 שעות מהיישום חובה לבצע אשפרה )הרטבה במים(. 8

הערות
עקב ייצור מסדרות שונות, ייתכנו שינויים קלים בגוון ולכן חובה לבצע קטע התאמה קטן לחכות לייבוש סופי ולוודא 	 

שהגוון אכן מתאים ליישום.

אזהרות 
אין להדביק על אבק!	 

לא למאכל!	 

במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.	 
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