מוצרי איכות לבנייה

התאמת סוגי דבק אריחים לתשתיות שונות
בחברת מוראל ניתן להדביק אריחים ע"ג כל תשתית!
סוג התשתית

רצפה  /קירות

הערות

הדבק המתאים

צמנטית
בטון ,טיח צמנטי ,בלוק שחור

רצפה  /וקירות

גבס
בלוק גבס  -ירוק
ללא איטום
גבס
בלוק גבס  -ירוק
כולל איטום

קירות בלבד

בטון חלק מתבניות ברזל
דבק אריחים צמנטי
מצריך צריבה בחומצה או שימוש בפריימר
בונדטקס 260 ,240 ,235 ,230
לאריחי קרמיקה בספיגות מים גבוהה מתאים
(מעל  )10%בונדטקס 205
בלוק גבס ירוק חדרים רטובים
דבק אריחים אבקתי
הדבקה בשכבה  10-20מ"מ
בונדטקס 205

קירות בלבד

קירות בלבד

שכבה מקשרת מורסיל 608
דבק אריחים אבקתי צמנטי
בלוק גבס ירוק חדרים רטובים
בונדטקס 260 ,240 ,235 ,230
לאריחי קרמיקה בספיגות מים גבוהה הדבקה בשכבה  10-20מ"מ
(מעל  )10%בונדטקס 205
לשכבת הדבקה  10-20מ"מ
דבק אריחים אבקתי
בונדטקס 205
לשכבת הדבקה דקה  02-06מ"מ
דבק אקרילי משחתי מוכן D1T
בונדטקס 210

קירות בלבד

לשכבת הדבקה דקה  02-06מ"מ

גבס
טיח גבס
גבס
לוח גבס
ללא איטום
גבס
לוח גבס
כולל איטום

קירות בלבד

תשתית עץ

רצפה

תשתית עץ

קירות

תשתית ריצוף קיים
בניה פרטית  /רוויה

רצפה

תשתית ריצוף קיים
בניה תעשייתית
מערכת ליישום מהיר

רצפה

תשתית ברזל
איזכורית  /פאנל
ברזל  /פלדה

רצפה  /קירות

שכבה צמנטית מקשרת אוטמת
וגמישה  -מורסיל 608
+
דבק אקרילי משחתי מוכן D1T
בונדטקס 210
שכבה צמנטית מקשרת אוטמת
וגמישה  -מורסיל 608
+
דבק אריחים צמנטי גמיש C2TE-S1
בונדטקס 260
דבק אקרילי משחתי מוכן
בונדטקס 210

חובה לגרד קליפות צבע ולהגיע לעץ
ליישם פריימר צמנטי גמיש  -מורסיל 608
בשכבה אחת

D1T

בשכבת הדבקה דקה ע"ג קירות חובה לגרד
קליפות צבע ולהגיע לעץ

PEX25

מומלץ ליישם פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים
 PEX25 -על מנת להימנע משיוף ו/או חומצה

שכבה אפוקסית מקשרת
+
דבק אריחים צמנטי מסוג  C2Tומעלה
בונדטקס 260 ,240 ,235
PEX25

שכבה אפוקסית מקשרת
+
דבק אריחים צמנטי מהיר יבוש C2T-F
בונדטקס 250F
שכבה צמנטית מקשרת אוטמת
וגמישה  -מורסיל 608
+
דבק אריחים צמנטי גמיש C2TE-S1
בונדטקס 260

חובה ליישם פריימר אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים
  PEX25ביד אחת  +דבק אריחים צמנטי  -מהיריבוש.
ניתן לדריכה לאחר  3שעות
ניתן ליישם רובה לאחר  4שעות
חובה לגרד שכבות צבע/חלודה ולהגיע לברזל
המקורי
ליישם פריימר צמנטי אוטם וגמיש -
מורסיל  608בשכבה אחת

אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה (מעל  )10%חובה להדביק ע"י דבק אריחים מסוג "בונדטקס "205
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