ספירבונד 255
דבק אבקתי גמיש C1TE-S1
תואם לתקן 4004
להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן ,לשימוש פנים

שימושים עיקריים :
הדבקת אריחי קרמיקה ,פורצלן ,פסיפס וחרסינה .
לשימוש פנים ולחיפוי קירות .

תקנים :
בעל תו ירוק.
עומד בדרישות ת"י  4004חלק .C1TES1 1
מתאים להוראת יישום .1555

רקע ותשתית מתאימים :
בטון ,טיח צמנטי  ,לוח גבס ירוק .

תכונות :
•
•
•
•
•

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
נוח ליישום ובעל זמן עבידות משופר של עד  30דקות.
שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים.
חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים במיוחד.
חוזק שליפה גבוה.

נתונים טכניים:
•
•
•
•
•

משקל מרחבי – אבקה יבשה  1.30 :ק"ג  /ליטר .
משך שמישות לעבודה  -עד שעה לאחר ערבוב בכלי .
טמפרטורת עבודה . 5˚c-35°c -
זמן ייבוש – כ – 48שעות .
זמן חופשי –  30דקות .
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הכנת התשתית:
בהדבקה בקירות  -מיועד להדבקה על גבי תשתית של בטון ,טיח ובלוק תאי )איטונג( .
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את האריחים ואת הדבק בהתאם לדרישות תקן  1555חלק . 1

אופן היישום:
יחס ערבוב  4-5 :ליטר מים לשק במשקל  20ק"ג דבק ספירבונד .255
יש לשפוך את האבקה למים ולא להיפך.
זמן ערבוב :שתי דקות רצוי בערבל מכני ) מקדחה+מערבל  400סל"ד ) .
יש להמתין חמש דקות ולערבל שנית .
יש לערבל כמות של שק שלם ולא פחות .

הערה  :בחיפוי אריחים בעלי ספיגות גבוהה (מעל ) 10%
מומלץ ביותר לטבול את האריחים במים כשעתיים לפני היישום .

הוראות שימוש:
מרח על שטח הקיר בעזרת מאלג' ) בצדו החלק ( שכבה של  2-3מ"מ ומיד לאחר מכן הוסף כמות
נוספת של חומר ומרח בצדו המשונן של המאלג' בזווית של  45מעלות עד לקבלת שכבה מתאימה.
מרח שכבת דבק דקה על גב האריח ) חשוב לקבלת חוזק הידבקות גבוה ) .
הנח את האריח והזז מעט לקבלת מגע טוב יותר.
יש להתחיל את ההדבקה מלמטה למעלה.
יש להשאיר מישקים ) פוגות ( פתוחים על פי התקן )  24-48שעות( עד לייבוש מלא של הדבק .
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במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים ,דוגמים אריח אחד לכל  10מ"ר על ידי הוצאתו
ובדיקת מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח .על הדבק לכסות את האריח ב 85%
משטחו
לפחות ובעיקר בפינות האריח .בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של  1מ"ר .

הערה :הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית .
את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בת"י  1555ולבדיקה מדויקת יש להזמין מעבדה
מוסמכת.

הרכב :
צמנט ,חולות מובחרים ומוספים מיוחדים

צבע  -לבן
אריזה  -שק במשקל  20ק“ג
תצרוכת –  1.3ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ
אחסון :
עד חצי שנה במקום מוצל ויבש ,כשהמשטח עטוף באריזתו המקורית.
ניקוי :
יש לנקות כלים וידיים במים.
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הערות ואזהרות:
 אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים. חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים. חובה לעבוד עם מערבל מכני. אין ליישם את הדבק על שטח גדול ,כדי 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. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר. יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש. אסור לשטוף במים אריחים שהודבקו ,ואסור לחשוף אותם לגשם לפחות  48שעות מגמרההדבקה.
 -יש להקפיד לעבוד בהתאם לתקנים הרלוונטיים.

 בהדבקות על רצפת בטון או אריחים קיימים ניתן להלך בשטח רק אחרי  24שעות. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים יש להימנע ממגע בעור ובעיניים . במקרה של מגע בעיניים ,יש לשטוף מיד במים במשך  15דקות לפחות ולפנות לייעוץ רפואי. -יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.

-4ספירבונד 255

[הקלד כאן]

