ספירבונד 240
דבק אבקתי על בסיס צמנט להדבקת אריחים מסוגים שונים
בשיטת ההדבקה העבה .לשימוש פנימי/חיצוני.
מתאים לתקן ישראלי C2T-S 4004

תיאור ותכונות
תערובת אבקתית ,מוכנה ליישום בתוספת מים בלבד ,להדבקת אריחים מסוגים שונים ,לעבודות חוץ ופנים,
על גבי קירות וריצפה.

הרכב
תערובת המבוססת על צמנט ,מלאנים מודרגים ,פולימרים ומוספים אבקתיים מיוחדים.

שימושים
 הדבקת אריחים בחדרים רטובים ,מטבחים ,לוביים ,קירות פיתוח ועוד. משמש להדבקת אריחי :קרמיקה ,גרניט פורצלן ,פסיפס ,שיש ,גרניט ,אבן טבעית,אבן כורכרית,טרקוטה ועוד.

תשתית
בטון ,בלוק בטון ,טיח
הכנת שטח ויישום
 וודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר ,חוזק המתיחה הממוצע של הרקעלא יקטן מ 5.0מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן הרלוונטי (ראה ת"י  0295דרישות
מטיח חוץ לחיפויים).
 נקה התשתית מחלקי בטון רופפים ,לכלוך ,שומנים ,צבע וכל גורם שעלול להפריע להדבקה טובה. חתוך חוטי ברזל,סתום חורים אין להרטיב אריחי קרמיקה לפני הדבקה .אבן טבעית יש לנקות מאבק בסמרטוט לח. ערבב בעזרת מערבל מכני את תכולת השק (  90ק"ג) עם כ 5.90-ליטר מים נקיים .המתן  0דקותוערבב שנית .כמויות המים יכולות להשתנות כתוצאה משינוי מזג האוויר .בכל מקרה יש להגיע
לרמת עבידות טובה ונוחה.
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 מרח בעזרת הצד הישר של כף הטייחים(מלג') שכבת דבק ספירבונד  945ולאחר מכן עבור עלשכבת הדבק הטרי עם הצד המשונן של המלג' בזוית של .40 °
 מרח שכבה דקה של דבק ספירבונד  945על גב האריח והנח אותו תוך לחיצה וסיבוב(טלטול) עדקבלת מגע מלא בין האריח לדבק.
 -השאר פוגות פתוחות של מינימום  3מ"מ לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת האדריכל.

נתונים טכניים
זמן עבודה שימושי -עד  9שעות
זמן חופשי 95 -דקות
חוזק הדבקות במתיחה

 0.0 -מגפ"ס.

חוזק הדבקות במתיחה לאחר טבילה במים

 0.3 -מגפ"ס

חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום

 0.4 -מגפ"ס

צריכה :כ 0.0 -ק"ג\ מ"ר בעובי של  0מ"מ

אריזה:
שק נייר במשקל  90ק"ג
גוון:
לבן ,אפור

אחסון:
יש לאחסן את המוצר באריזה המקורית במקום מוצל ויבש עד  5חודשים מתאריך היצור.
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ניקוי:
ניתן לנקות כלים וידיים במים ,כל עוד התערובת לא יבשה.

אזהרות:
-

אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ 0C° -ומעל 30C°
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  50%מגב האריח .יש לוודא אחת לעשרה אריחים ע"י שליפת
האריח שרק הונח.
להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות  94שעות אין להניח דברים כבדים כשבוע לאחר יישום
הדבק .אין להדביק אריחים שצידם האחורי מכוסה בקרטון.
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