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מורפלאסטר 404 בגר פנים וחוץ
שליכט בגר להחלקת קירות צמנטיים

פנים וחוץ בשכבה 2-6 מ"מ

מיועד
להחלקת תשתיות צמנטיות בטון בלוק וטיח.

שימושים
להחלקת והגנה על קירות ותקרות - פנים וחוץ	 

ליישום ע"ג תשתית בטון טיח צמנטי, בלוק צמנטי ובלוק איטונג	 

מתאים ליישום ע"ג טיח צמנטי לממ"ד	 

תכונות ויתרונות
גוון: לבן	 
עובי ליישום: 2-6 מ"מ	 
זמן חופשי )פתוח(: 30-45 דקות	 
זמן עבידות )סיר(: כ-90 דקות	 
צריכה אופיינית: 1.1 ק"ג למ"ר בביצוע שכבה של 1 מ"מ	 
 	5C°-35C° טמפרטורת יישום:

תקינה
מתאים לדרישת תקנים 1920, 1414, 5075

הוראות שימוש
יש לנקות ולהחליק היטב את משטח העבודה מלכלוך אבק שומן וחלקים רופפים.. 1

יש לשפוך כ-10 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים . 2
 ובסמיכות המתאימה לעבודה. 

יחס בין מים לחומר: 1:2.5 )1 חלק מים לכל 2.5 חלקי חומר(. כ-10 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
להמתין חמש דקות ולבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.. 3

יש למרוח את שליכט הבגר על התשתית בשכבת יישור ראשונה של 2-3 מ"מ ע"י מאלג' / שפכטל ברזל חלק.. 4

להמתין כשעה לייבוש ראשוני ולבצע שכבת החלקה דקה של 2-4 מ"מ.. 5

יש להחליק את השכבה השנייה ע"י ספוג לח עד לקבלת הגימור הרצוי.. 6

לאחר התייבשות החומר יש לבצע אשפרה )הרטבה במים( על מנת לחזק את החומר ולמנוע סידוק.. 7

ניקוי ידיים וכלי עבודה יבוצע לפני התקשות ע"י מים וסבון.. 8

אזהרות
לא למאכל!	 

במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.	 

נתונים טכניים
הרכב: צמנט לבן, גיר, פולימרים ומוספים מובחרים	 
משקל מרחבי אבקה: 1.1 ק"ג / לליטר	 
חוזק הידבקות במשיכה: גדול מ-0.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר	 
אריזה: שקי נייר 25 ק"ג, 64 שקים במשטח	 
אחסון: במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית	 
חיי מדף: חצי שנה בתנאי אחסון מתאימים	 
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