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דבק צמנטי מוגמש להדבקת אריחי קרמיקה ,שיש ואבן.

שימושים
דבק צמנטי מוגמש בעל ת"י  4774סוג
C2T
להדבקת אריחי קרמיקה שיש ואבן .עובי שכבת ההדבקה  6-57מ"מ.
לשימוש פנימי וחיצוני.
מתאים להדבקת האריחים ע"ג בטון ,בלוקים וטיח ,הדבקת אבן טבעית ,כורכרית
ולבני סיליקט ע"ג חומות בטון וגדרות פיתוח ,חיפוי חדרי לובי בשיש.

יתרונות
כושר הידבקות גבוה.
עבידות טובה להדבקה.
חומר חד רכיבי מוכן לשימוש.
מתאים לרוב סוגי האריחים.
ניתן להדביק ע"ג ריצוף קיים
ניתן להדביק ע"ג בי ג'י רדיפלקס .1006
נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
משקל מרחבי (אבקה):
זמן שמישות לעבודה:
חוזק הידבקות  70יום באוויר
חוזק הידבקות אחרי השהיה
במים
אריזה:
צריכה לשכבה בעובי  6מ"מ:
צריכה לשכבה בעובי  77מ"מ:
אחסון:
חיי מדף:

צמנט ,חול ,פולימרים ומוספים אבקתיים מיוחדים
אפור ,לבן
6°C-36°C
 5.66ק"ג לליטר
 4שעות לאחר הערבוב
כ 7 -מגפ"ס
גבוה מ 5.0 -מגפ"ס
שק  76ק"ג
כ 9.6 -ק"ג למ"ר
כ 37 -ק"ג למ"ר
מקום יבש ומוצל
 6חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים

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
מנקים התשתית מלכלוך ומכל שכבה מפרידה .שטיפה במים בצמוד למועד
החיפוי – חובה.
מוודאים כי התשתית נאותה וישרה ושעובי ההדבקה לא יעלה על  57מ"מ .אם
נדרש עובי גדול מזה ,מומלץ לטייח את התשתית כדי לעמוד במגבלה לעובי
שכבת הדבק.

הוראות שימוש
שופכים תכולת שק של בי ג'י  5666לכלי ובו  6-9ליטר מים נקיים .מערבבים
במערבל חשמלי עד לקבלת תערובת אחידה .ממתינים  6דקות ומערבבים שנית.
 עבודות ההדבקה יעשו כמתואר בת"י  5666חלקים  5ו:3 -
מורחים על התשתית שכבת דבק דקה וחלקה ואחריה שכבה שנייה עם מרית
משוננת .עומק השינון ,כמתואר בת"י .5666
מורחים על גב האריח שכבה חלקה בעובי כ 7 -מ"מ.
מצמידים האריח על שכבת הדבק ומביאים למקומו ע"י הזזה .מהדקים בעזרת
פטיש גומי.
משאירים מישקים (פוגות) של  3מ"מ לפחות.

הערות



 אין להדביק אריחים שגודלם מעל  7.36מ"ר.
 במהלך העבודה על האריחים להיות יבשים ונקיים מאבק ומכל חומר מפריד.
 תערובת שהחלה להתייבש ,אינה ראויה לשימוש .אין להוסיף מים או פולימר.
במהלך העבודה שולפים מדי פעם את האריחים ע"מ לוודא שלפחות  06%משטח
ההדבקה מכוסה.
לפני הדריכה על הריצוף ,יש לוודא שהדבק התקשה דיו.
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