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תיאור ותכונות
-

מתאים לחיפוי חיצוני ופנימי
מוכן ליישום בתוספת מים בלבד
בעל זמן עבידות משופר וחוזק הידבקות גבוה במיוחד
ללא גלישה בהדבקה אנכית
גמישות משופרת (קבוצת גמישות (S1
מתאים במיוחד לאריחי קרמיקה בעלי ספיגות גבוהה

הרכב:
תערובת המבוססת על צמנט ,חולות ,פולימרים ומוספים מיוחדים.
תשתית:
מתאים ליישום ע"ג בטון ,טיח ,בלוק בטון/איטונג (לאחר ביצוע שכבת הרבצה צמנטית  /טיח מיישר),
בלוק גבס  /לוח גבס (לאחר מריחת פריימר ספיר יסוד קושר)
שימושים עיקריים
-

הדבקת אריחים בחדרים רטובים ,מטבחים ,לוביים ,קירות פיתוח ועוד.
משמש להדבקת אריחי גרניט פורצלן ,קרמיקה ,פסיפס ,שיש ,אבן טבעית ,אבן כורכרית ועוד.
הדבקת אבן טבעית ע"ג תשתית טיח ובטון עד  9קומות (עפ"י אישור מתכנן).
הדבקת אריחים ע"ג אריחים קיימים -בהתייעצות עם המחלקה הטכנית.

הכנת התשתית
-

בהדבקה על תשתית גבס -לוחות או בלוקים ,יש לנקות את התשתית מאבק בעזרת מברשת וליישם
פריימר מסוג ספיר יסוד קושר .את ההדבקה יש לבצע בין שעה ל 24 -שעות מזמן מריחת הפריימר.
בהדבקה על תשתית אקווה פאנל יש ליישם פריימר מתאים מסוגAQUAPANEL BORD PRIMER :
על התשתית להיות נקייה מכל שכבת לכלוך ,אבק ,צבע ,שמן ,גריז ,מלחים וכל חומר אשר יכול לפגוע
באיכות ההדבקה
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבות הדבק והאריחים,ראה ת"י  1920דרישות מטיח לחיפויים.
ע"פ תקן  1555חלק  ,2לפני חיפוי הקירות ,יש לוודא כי הקיר ישר .אם יש סטיה מהנדרש בתקן יש לבצע
יישור לקיר באמצעות טיח

הכנת הדבק
-

יש לרוקן תכולת שק 25 ,ק"ג ,ספירבונד  245פלוס לתוך כלי המכיל  6-7ליטר מים נקיים.
(יש להכניס את האבקה למים ולא להיפך).
יש לערבל עם מערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה ,עדינה ונקייה מגושים.
יש להמתין  5דקות ולערבל שנית והחומר מוכן לעבודה.

צריכה כ 1.5 -ק"ג /מ"ר בעובי  1מ"מ
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נתונים טכניים
משקל מרחבי יבש ק"ג/ליטר

1.45

משך זמן חופשי

 30דקות

חוזק הידבקות לאחר  28יום

גדול מ 1-מגפ"ס

משך עבודה שימושי

עד  3שעות (תלוי בתנאי
טמפ' ולחות)

הוראות שימוש:
-

בהדבקה על תשתית גבס -לוח/בלוק יש לנקות את התשתית מאבק בעזרת מברשת וליישם פריימר מסוג
ספיר יסוד קושר .את ההדבקה יש לבצע בין שעה ל 24-שעות מזמן מריחת הפריימר.
לפני ההדבקה יש לוודא כי גב האריח והתשתית נקיים ויבשים.
יש לבצע מריחה דקה וחלקה של הדבק בהידוק על גבי התשתית.
בהדבקה על תשתית גבס -לוחות/בלוקים ,יש לבצע מריחה דקה וחלקה (כ 2 -מ"מ) של הדבק בהידוק
על גבי הפריימר ולהמתין כשעה לייבוש שכבה זו.
על שכבה זו יש לבצע מריחה משוננת ב  60-מעלות.
על גב האריח חובה לבצע מריחה חלקה של כ 2 -מ"מ.
יש לבצע הדבקה "רטוב על רטוב" ולאחר מכן לטלטל ולהדק בעזרת פטיש גומי עד לשבירת השיניים
ולהדבקה של לפחות  85%משטח האריח
ע"פ הנדרש בתקן עובי שכבת הדבק יהיה  3-10מ"מ (כולל את הדבק על התשתית  +הדבק ע"ג האריח)
בהדבקת אריחים עם ספיגות גבוהה התקן דורש עובי הדבקה של עד  7מ"מ (לפי ת"י  1555חלק . )2
מישקים ותפרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

גוון :לבן.
אריזה ואחסון  :שק במשקל  25ק"ג 64 .שקים במשטח .אחסון עד חצי שנה במקום מוצל ויבש.
הערות ואזהרות:
-

יש ליישם את הדבק על שטח לא גדול של התשתית בכדי שהחומר יישאר טרי ודביק ושלא ייווצר קרום
על פניו לפני הנחת האריח ,יש להקפיד על הדבקת האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש .אם
נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת בלחיצה עדינה יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
לפי דרישות התקן ,שטח הכיסוי חייב להגיע לפחות ל 85%-מגב האריח ,יש לוודא כיסוי זה אחת לעשרה
אריחים ע"י שליפת אריח שרק הודבק
טמפ' המים המוספים באתר לא תעלה על 25˚C
טמפרטורת סביבת העבודה והתשתית .5˚C-35˚C -
במקרה של הדבקה כריצוף -יש להקפיד לא לדרוך על הריצוף לפחות  24שעות לאחר היישום,
אין להניח דברים כבדים כשבוע לאחר יישום הדבק.
אין להדביק אריחים שצידם האחורי מכוסה בקרטון/רשת.
ביישומים מיוחדים  :יש להתייעץ עם נציג המחלקה הטכנית של החברה.
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בטיחות
ספירבונד  PLUS 245מכיל צמנט ,במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלית ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה
ברירית (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.
יש למנוע חדירת החומר לעיניים ולהימנע ממגע ממושך עם העור .במקרה של חדירת החומר לעיניים יש לשטוף
את החומר מיד ולהיוועץ ברופא .יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על-מנת למנוע מגע ממשוך
עם העור .במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון .להרחיק את החומר מילדים.
אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ולא באה במקום אחריות המבצע .על המבצע לבדוק התאמת
המוצר המערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת .באחריות המבצע
להתעדכן בעדכונים האחרונים.

