מוצרי איכות לבנייה

קלסיבונד 500
פיניש סאטן גבס
לתיקונים ולהחלקת תשתיות ,לשימוש פנים
מיועד
לתיקונים והחלקת תקרה וקירות פנים בלבד.

שימושים
•ליישום בקירות ותקרות  -פנים
•לתיקונים ,מילוי סדקים ,החלקת משטחים והכנה לצבע
•למילוי מרווחים בלוחות גבס ,לעיגון קופסאות חשמל

תכונות ויתרונות
•גוון :לבן
•עובי ליישום :עד  5מ"מ לכל שכבה
•זמן חופשי (פתוח) :כשעה
•זמן עבידות (סיר) 60-90 :דקות
•זמן ייבוש לשיוף :כ 2-שעות
•זמן ייבוש לצביעה* 3 :שעות
* על גבי השפכטל חובה ליישם יסוד בונדרול לפני הצבע
•צריכה אופיינית 0.9 :ק"ג למ"ר לכל  1מ"מ שכבה מלאה
•טמפרטורת יישום5C°-35C° :

נתונים טכניים
•הרכב :גבס ,גיר ,פולימרים ומוספים שונים
•משקל מרחבי אבקה 0.9 :ק"ג  /לליטר
•אריזה :שקיות נייר במשקל  1ק"ג  24יח' בקרטון 5 ,ק"ג  4יח' בקרטון 15 ,ק"ג
•אחסון :במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
•חיי מדף :חצי שנה בתנאי אחסון מתאימים
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קלסיבונד 500

הוראות שימוש
1.1יש לנקות היטב את התשתית מלכלוך אבק שומן וחלקים רופפים.
2.2יש למלא מים נקיים בכמות הרצויה
3.3להוסיף קלסיבונד לכלי ביחס  2.5 ( 1:2.5חלקי חומר ל  1חלק מים) ולערבב היטב עד לקבלת עיסה אחידה וללא גושים.
4.4יש להמתין חמש דקות ולבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
5.5למרוח את הקלסיבונד בשכבה של עד  5מ"מ ע"י מאלג' שפכטל ברזל חלק.
* במידה ויש לבצע שכבה נוספת יש להמתין כשעה לייבוש ראשוני של השכבה הראשונה.
6.6לאחר הייבוש ניתן לעבד ולשייף את החומר בעזרת ניר זכוכית עדין.

הערות
•יש להכין עיסה סמיכה יותר לסדקים עמוקים ולשכבה עבה
•חובה לאפשר ייבוש ראשוני (יצירת כרום) בין שכבה לשכבה
•על מנת למנוע גושים בערבול ,יש למלא קודם כל מים בכלי נקי ועל המים להוסיף את החומר
•חובה לבצע ערבול נוסף לאחר  5דקות מהערבול הראשוני ,זאת על מנת לקבל זמן עבידות ארוך
•ניקוי ידיים וכלים :ע"י מים וסבון

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