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מוצרי איכות לבנייה

PREM

מ בית

רובה אקרילית צבעונית 300

אל

פית

וח ייחודי

מור

עמידות בפני
קרינת U.V.

תקן CG-2 WA

מבחר גוונים
רחב!

מיועד

וחוץ.

למילוי מישקים (פוגות)  3-10מ"מ ברצפה וקירות ,פנים

שימושים
•מתאים ליישום בעבודה עם אריחי קרמיקה ,פסיפס ,שיש טבעי וגרניט פורצלן
•למילוי פוגות בעובי  3-10מ"מ
•ליישום ברצפה וקירות
•לשימוש פנים וחוץ

תכונות ויתרונות
•מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד
•נוחה ליישום ולניקוי ,חזקה מאוד ועמידה בפני מים ,עמידות גבוהה בפני שחיקה ,מותאמת לאקלים הישראלי ,עמידות בפני
ושומרת על גוון אחיד לשנים רבות
•בעלת טקסטורה חלקה ,עדינה וקטיפתית ,המוצר זמין במלאי ,תמיד ,בכל הגוונים
•לוח גוונים:
קצפת 220

פנינה 102

פיצ' 250

חום בהיר 278

שנהב 200

אפרפר 100

מוקה 277

חום אדמה 280

דיונה 040

אפור בהיר 107

לבן 232

קאמל 113

באז' 104

אפור כהה 108

חלבה 204

חום בוץ 282

קרם 106

ורוד כפרי 201

ירוק 112

שחור 308

קרינתU.V

•צריכה אופיינית :משתנה בהתאם לגודל האריח ולפוגה
כמות צריכה משוערת בק"ג  /למ"ר:

גודל האריח

10X10

10X20

20X20

30X30

40X40

50X50

 02מ"מ

0.15

0.40

0.30

0.23

0.15

0.12

 03מ"מ

0.87

0.60

0.44

0.30

0.22

0.18

 04מ"מ

1.20

0.80

0.61

0.41

0.31

0.25

1.45
 05מ"מ
•טמפרטורת יישום5C°-35C° :

0.98

0.73

0.50

0.37

0.30

עובי הפוגה

תקינה
בעלת תו תקן ישראלי  1661חלק  ,1כינוי  CG2-WAהיתר מספר .55296
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מוצרי איכות לבנייה

רובה אקרילית צבעונית 300

נתונים טכניים
•הרכב :צמנט ,חול ,מלאנים ,פולימרים מוספים ואוקסידים מובחרים
•זמן עבידות (סיר) :כ  60-90דקות
•זמן פתוח (תשתית) :כ  20-30דקות
•זמן ייבוש לדריכה :כ  3-4שעות
•זמן ייבוש 24 :שעות
•משקל מרחבי אבקה 1.2 :ק"ג  /ליטר
•משקל מרחבי רטוב 1.8 :ק"ג  /ליטר
•אריזה :נוחה ומהודרת  -שקית ניילון איכותית ,בעלת תחתית אובאלית עומדת לתצוגה וזיפר לסגירה חוזרת.
במשקל  1 -ק"ג 20 ,יח' בקרטון.
במשקל  5 -ק"ג 5 ,יחידות בקרטון.
במשקל  20 -ק"ג שקית נייר.
לפרויקטים ניתן לקבל בשק נייר במשקל  20ק"ג
•אחסון :מקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
•חיי מדף 12 :חודשים בתנאי אחסון מתאימים

הוראות שימוש
1.1חובה לחרוץ את הפוגות לעומקן המלא ולרוחבן עד לקבלת פוגה מלאה וצידי אריח נקיים במלואם וחלקים.
2.2יש לנקות היטב את השאריות בשאיבה יבשה ואת האבק בניגוב לח.
יש להימנע מהשארת דבק או טיט ,לכלוך ,אבק ,שומן וחלקים רופפים בפוגה לפני יישום הרובה.
3.3רצוי לערבב את אבקת הרובה במלוא האריזה לפני הערבוב עם המים.
פרט חשוב לביצוע על מנת לבטל אפשרות של שקיעת חלקיקים כבדים יותר במהלך ההובלה.
4.4יש לשפוך מים נקיים וטריים בכמות הרצויה לכלי נקי (  0.3ליטר מים לכל  1ק"ג חומר)
יש להוסיף את הרובה לכלי ביחס של  3( 1:3מנות רובה לכל  1מנת מים)
לערבב היטב את התערובת מכאנית עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.
5.5להמתין כ 5-דקות על מנת לאפשר לחומרים הפעילים לעבוד לבצע ערבול קצר נוסף והרובה מוכנה ליישום.
6.6יש למלא את הפוגות היטב (גם לעומק) בעזרת מאלג' גומי באלכסון בזוית של  60מעלות.
יש לסיים את המילוי בדיוק בגובה פני האריח ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי ע"ג האריחים.
7.7המתן כ  20-45דקות לייבוש ראשוני (בחורף ייתכן זמן ייבוש ארוך יותר)
8.8לאחר הייבוש הראשוני נקה את האריחים בעזרת מטלית  /ספוג לח/ה ולא רטוב
יש לבצע את ניקוי האריחים מבלי לפגוע ברובה הנמצאת בפוגות ומבלי להרטיבה במים במהלך הניקוי.
9.9לאחר  24שעות מהיישום חובה לבצע שטיפה במים וניגוב.
פרט זה חובה לביצוע על מנת לקבל חוזק מקסימאלי ,התקשות סופית והימנעות מסדקים.

הערות
*שקי ניר  20ק"ג יסופקו בהזמנות מראש  -מינימום  500ק"ג מגוון.
** חובה לחרוץ את הפוגות משאריות דבק או טיט ולנקות השאריות היטב בשאיבה ואת האבק בניגוב לח.
•חובה לנקות את הפוגות ע"י רטוב/יבש לפני יישום הרובה.
•תערובת רובה שהחלה להתייבש פסולה לשימוש ואין להוסיף לה מים בשום אופן.
•עקב ייצור מסדרות שונות  ,ייתכנו שינויים קלים בגוון ולכן חובה לבצע קטע התאמה קטן לחכות לייבוש סופי ולוודא שהגוון אכן מתאים
ליישום

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