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דבק אבקתי להדבקת אריחים.

שימושים
הדבקת אריחי קרמיקה ,פסיפס ,חרסינה ,שיש ואבן בשיטת ההדבקה הדקה (3-6
מ"מ).
ת"י  4774סוג C1T
סוגי התשתיות המתאימות :בטון ,טיח ,לוחות גבס ,בלוקי בטון ואיטונג מטויחים ,סיליקט
ועוד.

יתרונות
מוכן לשימוש.
קל ליישום.
שומר על תכונותיו בשינויים תרמיים.
חוזק הדבקה גבוה.
עמידות מצוינת במים.
מתאים לרוב סוגי האריחים והתשתיות.

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
משקל מרחבי רטוב
זמן שמישות לעבודה
זמן חופשי
זמן ייבוש:
אריזה:
צריכה:
אחסון:
חיי מדף:

צמנט ,חול ,פולימרים ומוספים מיוחדים.

לבן ,אפור
6°C-36°C
 8.0ק"ג לליטר
עד  3שעות לאחר ערבוב
 77דקות
 40שעות
שק  76ק"ג
 8.6-3ק"ג למ"ר תלוי בסוג התשתית וגודל האריח
מקום יבש ומוצל
 6חודשים באריזה המקורית ובתנאים המתאימים.

אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם .כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו
ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
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הכנת התשתית
סוגי התשתיות המתאימות :בטון ,טיח ,לוחות גבס ,בלוקי בטון ואיטונג מטויחים ,סיליקט
ועוד.
התשתית צריכה להיות ישרה ,יבשה ,נקייה מאבק ,שמנים ,חלקים רופפים ,צבע
מתקלף וכד'.
תשתית שאינה ישרה ניתן לתקן בעזרת תערובת צמנטית משופרת ב  86 %-פולימר
מסוג בי ג'י בונד  7או בי ג'י בונד .89
מומלץ מאד לאטום את התשתית מפני חדירת רטיבות ,לפני יישום החיפוי ,או הריצוף
בחומרים מסוג בי ג'י טום ,או בי ג'י טום  87לקירות ורצפות ופריימר אטימה מסוג בי ג'י
בונד  7על פי ההוראות על גבי האריזה והדפים הטכניים.

הוראות שימוש
לכל  8ק"ג של בי ג'י  77יש להוסיף כ  797סמ"ק מים( ,לשק  76ק"ג של בי ג'י  77יש
להוסיף  6.6 - 9ליטר מים) תוך כדי ערבוב (רצוי ערבוב מכני) ,עד לקבלת תערובת
אחידה ונוחה למריחה.
יש להמתין כ  6דקות ולערבב שנית לפני היישום .ניתן להוסיף עד  3 %מים לקבלת
עבידות רצויה .מרח בעזרת צידה החלק של מרית (מלאג') משוננת ( 6-0מ"מ) שכבה
בעובי  6-9מ"מ וסרוק מיד בצידה המשונן ,בזווית של  ,46°עד קבלת שכבת הדבקה
של  3-4מ"מ .הצמד את האריח למקומו (ללא הרטבה) ,ע"י לחיצה של האריח לתוך פסי
ההדבקה .בין האריחים השאר מישקים (פוגות) מתאימים .התחל ההדבקה מלמטה.
כאשר התשתית חלקה וגמישה ,או האריח הנו בעל ספיגות נמוכה יש להוסיף לתערובת
 86 %פולימר מסוג "בי.ג'י .בונד  "89על פי ההוראות שלהלן :ערבב כ 87%-77%
(ממשקל האבקה) ,פולימר מסוג בי ג'י בונד  89עם אותה כמות מים ,הוסף את האבקה
לנוזל תוך כדי בחישה והוסף מים בכמות הנדרשת עד קבלת דבק אחיד ונוח ליישום.
שים לב ,שכמות הנוזל לא תעלה על הכמות המומלצת כ 272 :סמ"ק לכל  1ק"ג
אבקה .להדבקת אריחים בגודל של  22X22ס"מ ומעלה ,יש למרוח את הדבק על
גבי התשתית ועל גבי האריח.

הערות
התייעץ עם המחלקה הטכנית בכל מקרה של אי וודאות לגבי התשתית ,האריחים ויישומם.
בהדבקה אנכית של לוחות שיש ואריחים ,אשר גודלם ומשקלם מהווים חשש ליציבותם ,וכן
בהדבקות בגובה ( 9מטר ומעלה) ,יש לבצע עיגון מיכאני בנוסף להדבקה .הדבקת אריחים גדולים,
או כאלה שאינם סופגים ,מחייבת יישום שכבת הדבקה דקה על גבי האריח .מומלץ לא להכין
מראש חומר ליותר מ - 37דקות עבודה .אין לעבוד בטמפרטורות נמוכות מ  . 6°Cהשאר מישקים
(פוגות) ברוחב מתאים לסוג האריח וגודלו .השאר את המישקים פתוחים ( 74-97שעות) ,עד
לייבוש מלא של דבק האריחים .למילוי המישקים השתמש ברובה מוכנה בי ג'י רובה אקרילית
למרווחים של  4-8מ"מ ,או בי ג'י כוחלה למרווחים של  87-6מ"מ .בגמר העבודה שטוף את
הידיים וכלי העבודה במים זורמים .לא למאכל ,הרחק מילדים.
אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם .כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו
ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין ,ד.נ לכיש דרום 97397 ,טל 70-6094736 :פקס 70-6094736 :אתרwww.b-gtech.com :

