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יתרונות
-

מוכן ליישום בתוספת מים בלבד.
קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר.
חוזק כפיפה ולחיצה גבוה ביותר.
שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים.
מתאים לסביבה ימית.
בעל זמן פתוח מוגדל.
אין גלישה בהדבקה אנכית.
חוזק הדבקה גבוה במיוחד
גמישות משופרת (קבוצת גמישות (s1

הרכב
צמנט לבן או אפור ,חולות מובחרים ומוספים אבקתיים מיוחדים .

שימושים עיקריים
-

הדבקת אבן טבעית ע"ג תשתית טיח ובטון עד  9קומות(.עפ"י אישור מתכנן)
הדבקת גרניט ופורצלן ,קרמיקה ,פסיפס כחיפוי חיצוני ופנימי לכל סוגי המבנים.
מתאים לבריכות שחייה.
הדבקת אריחים ע"ג אריחים קיימים -על אריחים סופגים בלבד דוגמת טרצו.
על אריחי שיש וקרמיקה/פורצלן יש לבצע פריימר בהתייעצות עם המחלקה הטכנית.

הכנת התשתית
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות ,הדבק ואריחים עצמם.
ראה ת"י  1920דרישות מטיח חוץ לחיפויים.
סוגי התשתית המתאימים הם בטון ,טיח תיקני וכל סוגי הבלוקים.
על התשתית להיות נקייה מכל שכבת צבע שמן גריז אבק מלחים וכל חומר אשר יכול לגרום לכשל
בהדבקה .
ביישום ע"ג ריצוף קיים ,יש לשטוף בעזרת חומצת מלח לפני שלב ההדבקה.
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הכנת הדבק
שפוך שק  25ק"ג ספירבונד  245לתוך כלי המכיל  6-7ליטר מים נקיים .יש להכניס את האבקה למים ולא
להיפך.
חובה לערבל עם מערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה ,עדינה ונקייה מגושים.
המתן  5דקות וערבל שנית והחומר מוכן לעבודה.

נתונים טכניים
משקל מרחבי יבש ק"ג \ ליטר

1.45

מנת מים ק"ג/ליטר

0.28

 Open timeבדקות

30-40

אחסון

 6חודשים

חוזק לאחר  28יום לפחות מגפ"ס

1.5

לאחר  28ימים כולל השריה במים מגפ"ס

1.3

גמישות

מעל  2.5מ"מ

הוראות שימוש
בעזרת מרית (מאלג משונן) מרח שכבה רצויה של ספירבונד  C2TE-245מינימום  5מ"מ.
חובה למרוח את גב האריח בעזרת הצד החלק של המאלג ולהצמיד לשכבה המרוחה ע"ג התשתית כל עוד
היא רטובה.
יש לטלטל לצדדים בעת ההנחה ולדפוק קלות בעזרת פטיש גומי.
פוגות ותפרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

חשוב ביותר  :יש ליישם את הדבק על שטח לא גדול שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת האריח.
הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת בעדינות על פניו .אם נוצר קרום והאצבע
אינה מתלכלכת גרד את הדבק ומרח שכבה חדשה.
בהדבקת אריחים גדולים ואריחים בלתי סופגים חובה למרוח את גב האריח ולטלטל בעת ההנחה .שטח
הכיסוי חייב להגיע לפחות  85%מגב האריח .יש לוודא אחת לעשרה אריחים ע"י שליפת האריח שרק הונח.
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יישומים מיוחדים  :יש להיוועץ בנציג מחלקת הדרכה של המפעל.

אריזה ואחסון  :שק במשקל  25ק"ג 56/80 .שק במשטח אחסון עד חצי שנה במקום מוצל ויבש .

גוון :לבן

אחריות :אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ,אינה כוללת יישום שאינו עפ"י הוראות המפעל.

הערות ואזהרות:
טמפ' המים המוספים באתר לא תעלה על  .35˚cטמפרטורת העבודה .5˚c-35˚c
יש להקפיד על הדבקת האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש.
להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות  24שעות אין להניח דברים כבדים כשבוע לאחר יישום הדבק .אין
להדביק אריחים שצידם האחורי מכוסה בקרטון.

.
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