ריצוף גרניט פורצלן על שומשום

חשוב! המפרט הינו מפרט כללי .חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של בי .ג'י .טכנולוגיות ,לפני
ביצוע העבודה .יש להקפיד לעבוד בהתאם לתקנים הרלוונטים.

 .1הכן תערובת טיט ע"י ערבוב צמנט  3 : 1חול או טיט מובא ,הוסף בי .ג'י .בונד  60בכמות של 10%
ממשקל הצמנט ומים לפי הצורך עד קבלת תערובת נוחה לעבודה.
 .2הכן תערובת פריימר בהרכב הבא:
חלק א'
ערבב צמנט  1:1חול.
חלק ב'
ערבב בי .ג' י .בונד  1:1 60עם מים.
 .3הוסף תוך כדי ערבוב מכני את החלק הנוזלי ב' בכמות הנדרשת לחלק האבקתי א' ,עד קבלת
חומר נוח למריחה.
 .4מרח את התערובת על גבי גב האריח בעזרת מרית משוננת ) גודל שיניים  8מ"מ( .יש למרוח את
התערובת על גב האריח בעזרת הצד החלק של המרית המשוננת.
הערות:
כאשר מורחים את הפריימר יש להתייחס לצמיגות החומר:
חומר סמיך לא יהיה ניתן למריחה ע"י מרית משוננת ) המרית גוררת את השכבה מגב האריח( ויש
להוסיף את החלק הנוזלי )חלק ב'( בכמות הנדרשת.
לא ניתן ליישם את הפריימר כאשר הוא דליל מדי ,כי לאחר המריחה בעזרת המרית המשוננת לא
נוצרות "שיניים" בחומר ויש להוסיף את החלק הנוזלי )חלק ב'( לתוך התערובת.
 .5הדבק את אריח גרניט הפורצלן לטיט לאחר מריחת הפריימר ב"רטוב על רטוב" .הצמד את
האריח לטיט בעזרת פטיש גומי עד ליציאת החומר מצידי האריח.
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הערות:
הקפד על יישום שכבת הטיט .השכבה חייבת להיות אחידה ורציפה.
מומלץ מידי פעם לנתק את האריח מיד לאחר ההדבקה על מנת לבדוק את כושר המגע בין הפריימר
לטיט .הפריימר לא צריך להיות יבש מדי בזמן ההדבקה ועליו להתחבר לטיט .תערובת הטיט לא
צריכה להיות סמיכה ועליה להיות עם פני שטח ישרים וללא יהיו חללי אוויר לאחר הדבקתה לפריימר.
 .6השאר מרווחים של  3מ"מ בין האריחים ומלא אותם בבי .ג'י .רובה אקרילית )ניתן לשפר ע"י תוספת
 10%של בי .ג'י .בונד .(2

 .7יש לתכנן ולבצע תפרים גמישים ,לפי המיקום של התפרים הקיימים בתשתית ולאטום אותם
בסיליקון ניטראלי.

כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת על פי מיטב הידע שברשותנו וניסיוננו הרב .אולם כיוון שיישום העבודה
אינו בשליטתנו ,אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד .על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של
העבודה.
לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י .טכנולוגיות
בטל ,08 -6874236 :פקס ,08 -6874235 :אתרwww.b-gtech.com :
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