דבק בי .ג'י 01 .פלוס
קבוצת שייכות של המוצר :
דבקים
בעל ת"י  4004חלק  ,C1TES11להדבקת אריחים  ,עומד בדרישות ת"י  1111מערכת
חיפוי קירות
הגדרת המוצר :
דבק צמנטי להדבקת אריחי קרמיקה ,גרניט פורצלן ,פסיפס .
וחיפוי קירות.
הדבקת אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן ע"ג בטון.
מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מעל . 10%
יעוד המוצר :
ליישום ע"ג קירות בטון ,טיח ובלוק בטון,ועל גבי בלוק לבן מטויח
ליישום ע"ג רצפת בטון מוחלק ,מדה מתפלסת צמנטית
עובי יישום 3-10 -מ"מ
 יש לוודא התאמת התשתית וחוזק התשתית לפני ביצוע הדבקה .
תכונות המוצר:
מוכן לשימוש בהוספת מים בלבד
בעל יכולת עבידות טובה וזמן עבידות משופר
גמיש במיוחד
נושם ומאפשר מעבר אדי מים
אינו דליק
בעל חוזק הדבקות לתשתית גבוה
שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים
הרכב החומר
תצרוכת אופיינית
זמן שמישות לעבודה
טמפ' יישום
זמן חופשי
זמן ייבוש
גוון
חוזק הידבקות במתיחה
בגיל  84יום
משקל מרחבי ביבש
חיי מדף
אחסון
אריזה

צמנט ,אגרגטים מובחרים ומוספים מיוחדים
כ 1.3 -ק"ג/מ"ר בעובי  1מ"מ
כ 00 -דקות (בהתאם לתנאי מזג האויר)
1°-31°c
 30דקות
כ 44 -שעות
לבן
גדול מ 0.1 -מגפ"ס
 1.3ק"ג/ליטר
 0חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
מקום יבש ומוצל
שק  80 ,ק"ג  ,במשטח  40שקים

הכנת התשתית :
יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק ,לכלוך ושומנים.
הוראות הכנת החומר:
יש לשפוך  4-1ליטר מים למיכל ולערבל עם מערבל מכני (מקדחה  400סל"ד) להוסיף את
כל תכולת השק ולערבל כ 8 -דקות עד קבלת עיסה אחידה ונקיה מגושים ,להמתין כ1 -
דקות ולערבל שוב.
חשוב לבדוק בתשומת לב שהחומר המתקבל הינו ברמת עבידות מתאימה.

אופן היישום :
יש למרוח מצדו החלק של המאלג' שכבה דקה ומהודקת של הדבק על פני הקיר או הרצפה
ומיד למלא עד העובי הנדרש תוך כדי סירוק עם צידו המשונן של המאלג' בזווית  41מעלות
עד קבלת העובי הנדרש.
חובה למרוח שכבת דבק דקה על גב האריח.
יש להדביק את האריח תוך כדי הזזה והידוק האריח לקבלת הצמדות טובה יותר(רטוב על
רטוב).
יש להתחיל את ההדבקה מלמטה כלפי מעלה
יש להשאיר מישקים (פוגות) על פי דרישת התקן במצב פתוח עד לייבוש מלא של הדבק
( 84-44שעות)
הערות כלליות :
יש לוודא שהתשתית הקירות מתאימה להדבקת אריחים בהתאם לת"י  1111חלק 1
יש לוודא שתשתית הריצפה מתאימה להדבקת אריחים בהתאם לת"י  1111חלק 3
בהדבקת אריחים גדולים יש להיעזר במיגון מכני ע"פי דרישות התקן.
אין להדביק אריחים עם "בי .ג'י 10 .פלוס" על תשתית רוויה במים או ספוגה במלחים
אין להדביק אריחים עם "בי .ג'י 10 .פלוס" בטמפרטורת תשתית שנמוכה מ 1°c -ושאינה
גבוהה מ.31°c -
אין להדביק אריחים עם "בי .ג'י 10 .פלוס" במזג אויר קיצוני  ,גשם ,רוחות או שרב
אין להוסיף מים לתערובת שהתייבשה
ניקוי כלים יעשה בעזרת מים וסבון כל זמן שהתערובת טריה
המוצר הינו על בסיס צמנט לכן יש להגן על העור והעיניים .במקרה של פגיעה יש לשטוף
במיידי במים זורמים ונקיים
אחריות המפעל היא על טיב המוצרים ולא על יישומם .כל האמור לעיל הינו המלצה בלבד
הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותנו וניסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית יש
לפנות למחלקה הטכנית של בי .ג'י( .ישראל) טכנולוגיות בע"מ.

