ספירקוט 730
ערכה  38ק"ג
חומר איטום צמנטי מוגמש דו רכיבי .מתאים לאיטום חיובי ושלילי.

תיאור ותכונות
חומר איכותי לאיטום חיובי ושלילי של משטחי בטון בקירות חיצוניים ופנימיים ,קורות מסד,
מרפסות קטנות מרוצפות ,חדרי אמבטיה ,מרתפים ,חיבורים של לבני זכוכית.
בעל מודול אלסטיות נמוך.
מתאים כאיטום והגנה מפני קורוזיה במאגרי מים וביוב.
מתאים כציפוי דקורטיבי רפלקטיבי לבן על גבי בטון יצוק ,אדניות ,מזרקות ,ובטון טרומי.
מתאים לאיטום גב האבן ומשפר הדבקות בין אבן לבטון לחיפוי חזיתות חוץ (שיטת תבניות).
הרכב
תערובת מכילה חומרים מינראליים ,צמנט ומוספים הידראוליים.
שימושים
-

איטום רצפות וקירות חדרי אמבטיה ושירותים.
איטום מרפסות קטנות לפני הריצוף.
איטום מרפסות שירות.
איטום יסודות בנין.
איטום מאגרי מים וביוב.
איטום קירות חוץ לפני חיפוי אבן בשיטה רטובה.
איטום גב האבן בשיטת תבניות.
משפר הדבקות בין האבן לבטון בשיטת תבניות .

תשתית
בטון ,בלוק בטון ,טיח וכו'
הכנת שטח ויישום
 יש לנקות את התשתית מאבק ,שומנים וחלקים רופפים. יש לשטוף ולהספיג את התשתית במים. בטון יצוק בתבניות יש לשטוף בלחץ מים. פגמים בתשתית ,חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן לפני ביצוע האיטום. חוטי ברזל יש לחתוך לעומק כ 2-ס"מ מפני השטח ולמלא בחומר צמנטי בלתי מתכווץ כגון ספיר  610מלטמהיר יבוש לתיקוני בטון או ספיר  620מלט לתיקוני בטון.
 יש לבצע העגלות (רולקות) בחיבור קיר רצפה כ 24 -שע' לפני עבודות האיטום.-1ספירקוט 730
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 יש לערבל תכולת שק של  25ק"ג ב 13 -ליטר נוזל עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים ,יש להמתין 5דקות ולערבל שנית.
 יש למרוח את התערובת המוכנה בעזרת מברשת ב 2-שכבות .הפרש בין שכבה לשכבה  4-6שע'. -יש להרטיב את המשטח לפני היישום.

צריכה
לשכבת איטום בעובי  1מ"מ (יש לבצע  2שכבות לפחות)  -כ 1-ק"ג למ"ר.
אריזה
דו רכיבי  :שק רב שכבתי  25ק"ג  +נוזל  13ק"ג
גוון
לבן ,אפור
אחסון
אחסון באריזה המקורית במקום יבש ומוצל .מתאים לשימוש במשך  12חודשים ממועד הייצור.
ניקוי כלים
את הכלים והמיכלים יש לנקות במים זורמים כל זמן שהחומר טרי ,ניתן להיעזר בסבון לשטיפת הידיים.
אזהרה
אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית הנמוכה מ 5ºC -וגבוהה מ. 35º C -
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

הערות
כדי לקבל תוצאות טובות יש לערבב את התערובות במערבל חשמלי
אין ליישם את החומרים בטמפ' מתחת ל 5°c -ומעל ל.35°c -
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אחריות:
אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע.
על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה.
אנ ו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת .באחריות
המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.
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