בי ג'י

כוחלה תערובת למילוי ואטימת מישקים ברוחב  5-02מ"מ.

שימושים
תערובת למילוי לאטימת מישקים באבן .החומר מורכב מצמנט ,חולות מובחרים
ומדורגים ,דבקים אבקתיים ופיגמנטים .לאחר ההתחזקות נדבק החומר היטב
לדפנות האבן לא נסדק ולא מתפורר.
יתרונות
החומר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
כושר הידבקות גבוה.
קל להנחה ונוח ליישום.
חוזק מכני גבוה.
אוטם נגד מים.
נושם ומאפשר מעבר אדי מים.
עמיד בסביבה ימית.
נתונים טכניים
משקל מרחבי
חוזק בלחיצה
חוזק בכפיפה
חוזק הידבקות
משך עבודה
מקדם ספיגות

-

 5.6ק"ג  /ליטר
 54מגפ"ס
 4מגפ"ס
גדול מ 7.6 -מגפ"ס
שעתיים
קטן מK<0.5kg/ m2*h0.5 -
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הכנת התשתית
מנקים היטב את חזית וצידי האריחים
מיישמים בי ג'י כוחלה רק לאחר שחלפו שלושה ימים מתום ביצוע עבודות ההדבקה או הרכבה בשיטת
הטיט.
הוראות שימוש
הכנת
התערובת

שופכים כ 9 -ליטר מים ומוסיפים בהדרגה תכולת שק בי ג'י כוחלה תוך כדי
ערבול מכאני מערבלים עד קבלת תערובת אחידה ונקיה מגושים.

ליטר
המישקים 6.6
לערבב עם  6עד
היישום – שק דבק
יחס ערבוב
מיםבעזרת מרית צרה .את העודפים מנקים
מלא
באופן
יש את כל
ממלאים
אופן
בעזרת מטלית רטובה ,כל עוד הכוחלה עדיין לא התייבשה לחלוטין.
הכנס לכלי את כמות המים הנדרשת .
הערותאת האבקה וערבב באופן מכני (ע"י מוט ערבול ומקדחה) או באופן ידני עד
הוסף
לקבלת משחה אחידה.
המתן כ 01-דק' וערבב שוב עד לקבלת חומר אחיד.
אין להוסיף מים לתערובת שהתייבשה.
מרח את הדבק על שטח הקיר או הרצפה בעזרת שפכטל (מרית) משוננת.
הליכה על ריצפה מותרת רק לאחר  40שעות מגמר יישום הכוחלה.
מרח שכבת דבק דקה על גבי האריח או האבן ,הנח על משטח ההדבקה.
לגשם
בכוחלה
משטח
אין
מגע טוב יותר ,והדבק במקום ההדבקה.
שטח
שיושםלקבלת
ושמאלה
לחשוףימינה
הזז מעט
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.
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