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תיאור ותכונות:
תערובת רטובה על בסיס לטקס,מלאנים ומוספים פולימרים מיוחדים ,מוכנה שימוש ,להדבקה דקה (עד 5
מ"מ) .ספירבונד  D2מיועד לעבודות פנים ,להדבקה על קירות ומתאים במיוחד לחדרים רטובים ומקומות
לחים.
שימושים :
משמש להדבקת אריחים מסוגים שונים בחדרים רטובים ומקומות לחים .מתאים להדבקת :אריחי קרמיקה,
פורצלן ,שיש ,חרסינה וכו' ,על משטחי גבס ,עץ ,בטון ,אסבסט ועוד.
תשתית :
בטון ,לוחות גבס ,בלוק גבס ,טיח גבס ,טיח ועץ.
הכנת תשתית:
יש לוודא שהתשתית להדבקה תהיה יבשה ,נקייה וללא עקבות שמן ,גריז ,צבע ,אבק וכל גורם אשר יכול
לגרום לכשל בהדבקה.
יישום :
-

למרוח בעזרת הצד הישר של כף טייחים (מלג') שכבת דבק ספירבונד D2
לעבור על שכבת הדבק הטרי עם הצד המשונן של מלג' בזווית של  45מעלות
למרוח שכבה דקה של דבק ספירבונד  D2על גב האריח
להניח את האריח תוך לחיצה וסיבוב (טלטול) עד לקבלת מגע מלא בין האריח לדבק
להשאיר פוגות פתוחות של מינימום  3מ"מ לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת האדריכל.

נתונים טכניים :
תוצאות

תכונות
מוצקים

85%

משקל סגולי

 1.56ק"ג/ממ"ק

זמן חופשי

 30דקות

חוזק ראשוני של הידבקות בגזירה

גדול מ 1.5 -מגפ"ס

חוזק הידבקות לאחר בלייה בחום

גדול מ 1.5 -מגפ"ס

זמן חופשי חוזק הידבקות במתיחה
לאחר  30דקות

 0.56מגפ"ס

החלקה

 0.23מ"מ

חוזק הדבקות בגזירה לאחר טבילה
במים

 0.62מגפ"ס
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צריכה:
 1.6ק"ג לכל מ"ר בשכבה של  1מ"מ

אריזה:
דלי פלסטיק  25ק"ג

גוון:
בז' בהיר

אחסון:
יש לאחסן את המוצר באריזה מקורית במקום מוצל ויבש עד  6חודשים מתאריך הייצור.

ניקוי:
יש לנקות כלים וידיים כל עוד התערובת לא יבשה.

אזהרה:
-

אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ –  5C°ומעל .30C°
בטמפ' נמוכות זמן התייבשות של הדבק ארוך יותר
טמפ' של הסביבה משפיעה על זמן ההתייבשות

