קרמיקה,

בי ג'י

 36דבק אבקתי להדבקת :גרניט פורצלן ,אריחי
פסיפס ,חרסינה ,שיש ואבן.

שימושים
דבק אבקתי בעל גמישות משופרת כינוי  C2TES1להדבקת חיפויי חוץ/פנים,
מתאים לתשתיות סופגות ובלתי סופגות.
משמש להדבקת אריחי גרניט פורצלן ,קרמיקה ואבן ,הדבקה פנימית וחיצונית
לקירות ורצפות ,הדבקת ריצוף על ריצוף קיים ,הדבקה לבריכות וחדרי אמבטיה.

יתרונות
עובי הדבקה :הדבקה עבה עד – 57מ"מ
על בסיס צמנטי/פולימרי ובעל גמישות טובה ,קל למריחה
ויישום.
הדבקה מעולה לבטון ,טיח ומדה מתפלסת.
זמן התאמה ארוך ,עמיד במים וטמפרטורות נמוכות.
מונע החלקה של האריח ,עד התקשות ההדבקה.
להכנה נדרש לערבב עם מים בלבד.
נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
אריזה:
צריכה:
אחסון:
חיי מדף:
תקן ישראלי

צמנטי פולימרי
לבן
6°C-36°C
שק  76ק"ג
 5.46ק"ג למ"ר בעובי של  5מ"מ
מקום יבש ומוצל
 57חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
בעל תקן ישראלי  4774מסוגC2TES1 :
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הכנת התשתית
התשתית צריכה להיות ישרה ,יבשה ,נקיה מאבק ,שמנים ,חלקים רופפים צבע מתקלף וכו' .תשתית
שאיננה ישרה ניתן לתקן על ידי בי.ג'י פילר או תערובת צמנטית אחרת משופרת
בלפחות  56%פולימר מסוג בי ג'י בונד  7או בי ג'י בונד  .59מומלץ מאד לאטום את
התשתית מפני חדירת רטיבות לפני יישום החיפוי או הריצוף בחומרים מסוג בי.ג'י
פלקסיל .

הוראות שימוש
יחס ערבוב – שק דבק יש לערבב עם  6עד  6.6ליטר מים
הכנס לכלי את כמות המים הנדרשת הוסף ,את האבקה וערבב באופן מכני
(ע"י מוט ערבול ומקדחה) או באופן ידני עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה .
יש להמתין כ  57דקות ולערבב שנית לפני היישום .ניתן להוסיף עד  3%מים לקבלת
עבידות רצויה .
מרח את הדבק על שטח הקיר או הרצפה בעזרת שפכטל (מרית) משוננת.
מרח שכבת דבק דקה על גבי האריח או האבן ,הנח על משטח ההדבקה.
הזז מעט ימינה ושמאלה לקבלת שטח מגע טוב יותר ,והדבק במקום ההדבקה.
בדיקת זמן התאמה :אם במגע באצבע לא יורד החומר ,סימן שהדבק כבר לא
מתאים להדבקה ,יש להסירו מהמשטח ,ולמרוח שכבת דבק חדשה – אין לרענן את
הדבק ע"י הוספת מים.

הערות
התייעץ עם המחלקה הטכנית במקרה של אי וודאות לגבי התשתית  ,האריחים
והיישום .בהדבקה אנכית עם לוחות שיש ואריחים שיש חשש ליציבותם יש לבצע
עיגון מכאני
בנוסף להדבקה .הדבקת אריחים גדולים ,או כאלה שאינם סופגים ,מחייבת שכבת
הדבקה דקה ע"ג האריח .מומלץ לא להכין מראש חומר ליותר מ  37דקות עבודה
.אין לעבוד בטמפרטורות הנמוכות מ  6מעלות צלזיוס .יש להשאיר מישקים (פוגות)
ברוחב מתאים לסוג האריח וגודלו .יש להשאיר מישקים פתוחים (  74-97שעות) עד
לייבוש מלא של הדבק .למילוי המישקים יש להשתמש ברובה מוכנה מסוג בי.ג'י
רובה אקרילית /אפוקסית .בגמר העבודה לשטוף את הכלים והידיים במים זורמים.
לא למאכל ,הרחק מילדים .מוצר זה מכיל מלט ,מגע עם חומר רטוב יכול לגרום
לרגישות בעור .יש להימנע ממגע ממושך בידיים או בעיניים .במקרה של מגע ,יש
לרחוץ מיד בהרבה מים .
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