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דבק אריחים אקרילי מוכן לשימוש.

שימושים
הדבקת אריחי קרמיקה ,שיש ,פורצלן ופסיפס.
להדבקת קלקר ע"ג תשתית בטון.
להדבקת אריחים ע"ג תשתיות בטון ,טיח ,בלוקי גבס ולוחות גבס.
מתאים לחדרים רטובים ,מבני ציבור ,משרדים ועוד.
אינו מיועד לריצוף.

יתרונות
מוכן לשימוש.
מאפשר הדבקה בשכבה דקה.
בעל חוזק הדבקה וחוזק מכני גבוה.
מתייבש מהר ועמיד בלחות.
בעל גמישות משופרת.

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
זמן ייבוש:
זמן עבודה:
משקל מרחבי:
חוזק הדבקה:
אריזה:
אחסון:
חיי מדף:

מים ,פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
לבן
6°C-36°C
 27שעות
 77דקות
 2.06ק"ג לליטר
גבוה מ 2 -מגפ"ס
דלי  76ק"ג
מקום יבש ומוצל
 27חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
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הכנת התשתית
מכינים תשתית ישרה יבשה ונקיה מאבן ,לכלוך ,שומנים וחלקים רופפים.

הוראות שימוש
מורחים את הדבק בעזרת צידה החלק של מרית (מאלג') משוננת בעובי אחיד
ומסרקים פני שטח ההדבקה .בצידה המשונן בזוית  45oעד קבלת שכבת דבק
בעובי אחיד  3-4מ"מ.
מדביקים את האריחים ללא הרטבה כשהם יבשים ונקיים ע"י לחיצה והובלה של
האריח למקומו.
באריחים שגודלם מעל  37X37מומלץ לבצע מריחה בגב האריח כדי לוודא
ששכבת הדבק תיראה רציפה ומלאה.

הערות
מונעים מגע הדבק עם מים עד לייבוש סופי.
מנקים לכלוך ושאריות דבק לפני ייבוש.
תערובת דבק שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר גם לא ע"י הוספת מים.
אין לבצע הדבקה ביישומי חוץ ללא קבלת הנחיות מפורשות מהמחלקה הטכנית
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