מוצרי איכות לבנייה

מורשפכטל 550
פיניש גבס סאטן בגימור עדין
להחלקת קירות פנים
מיועד
להחלקה סופית בגימור חלק במיוחד בתיקרות ובקירות פנים.

שימושים
•מיועד ליישום בקירות ותקרות  -פנים בלבד
•מתאים ליישום על גבי תשתיות צמנט  -בטון בלוק טיח וכד'
•מתאים ליישום ע"ג תשתיות גבס  -טיח בלוק ירוק וכד'
•מתאים ליישום ידני ו/או בהתזה

תכונות ויתרונות
•מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
•גוון :לבן שבור
•עובי ליישום 2-5 :מ"מ לכל שכבה
•צריכה אופיינית 0.9 :ק"ג למ"ר לכל  1מ"מ עובי שכבה
•זמן עבידות (סיר) 60-90 :דקות
•זמן ייבוש לשיוף 30-45 :דקות תלוי בספיגות התשתית
•טמפרטורת יישום5C°-35C° :

נתונים טכניים
•הרכב :גבס ,מלאנים ,פולימרים שונים ומוספים מובחרים
•משקל מרחבי אבקה 0.9 :ק"ג  /לליטר
•אריזה 20 :ק"ג  -שקי נייר 80 ,שקים במשטח
•אחסון :במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
•חיי מדף :חצי שנה בתנאי אחסון מתאימים
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מוצרי איכות לבנייה

מורשפכטל 550

הוראות שימוש
יישום ידני:
1.1יש לנקות ולהחליק את משטח העבודה מלכלוך אבק שומן וחלקים רופפים.
2.2יש מלא מים נקיים בכמות הרצויה בכלי נקי.
3.3יש להוסיף את המורשפכטל  550לכלי ביחס  2( 1:2חלקי חומר ל 1-חלק מים) ולערבב היטב עד לקבלת עיסה אחידה וללא גושים.
4.4להמתין חמש דקות ולבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
5.5יש למרוח את המורשפכטל  550בעובי של  2-5מ"מ בעזרת מאלג' ברזל חלק.
במידה ויש לבצע שכבה נוספת יש להמתין כשעה לייבוש ראשוני של השכבה הראשונה.
6.6כעבור כמה דקות יש ליישר את הקיר בעזרת שפכטל לטיח וסרגל מתכת (סרגל .)H
7.7לאחר כ 30-דקות כאשר החומר יצר קרום ואיננו דביק יש לשפשף ולהחליק את השפכטל באמצעות ספוג רטוב ולהחליק בעזרת מאלג'
נירוסטה לטיח עד לקבלת פני שטח חלקים.
יישום בהתזה ע"י מכונת טיח :AURLESS
יש למלא כ 6-ליטר מים בכלי נקי הוסף כ 10-ק"ג מורשפכטל  550ולערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה,
להמתין כ 5-דקות ולבצע ערבול נוסף והחומר מוכן לשימוש.
יש להתיז את החומר על התשתית בצורה אחידה ומלאה ולהחליק ע"פ ההוראות הנ"ל ביישום ידני.

הערות
•לפני יישום צבע ע"ג מורשפכטל  550חובה למרוח שכבת יסוד אקרילי  -מורבונדראול
•חובה לאפשר ייבוש ראשוני (יצירת כרום ע"ג החומר) 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
•חובה להשתמש בחומר עד חצי שעה מרגע הערבול הראשוני במים
•בחדרים רטובים ניתן ליישם החומר רק מעל גובה המשקוף

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