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טיח הידראולי אוטם.

שימושים
מערכת איטום הכוללת צמנט ,דבקים ותוספים שונים .מערכת זאת משלבת איטום
.חיובי/שלילי .בהדבקה מעולה ובתכונות מכניות טובות
מיועד לאיטום של :רצפות חדרי אמבטיות ושרותים ,אדניות ,מרתפים ,מקלטים,
וקירות חוץ בחיפוי יבש

יתרונות
טיח אוטם חד רכיבי .נוח לשימוש .מתאים במיוחד לשיטת ברנוביץ'.
מעולה כתשתית לשכבת הדבקת אריחים בדבק מסוג .C2T

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
ייבוש סופי:
חוזק בלחיצה לאחר  70יום:
:חוזק בכפיפה לאחר  70יום
:חוזק הדבקות
:ספיגת מים
:זמן עבידות
אריזה:
אחסון:
חיי מדף:

צמנט חול ופולימרים ייחודיים משפרי אטימה
לבן/אפור
5°-35°
 24שעות
כ  47מגפ"ס
כ  5.5מגפ"ס
 7.7מגפ"ס
 4%אחרי  74שעות טבילה במים
כשעתיים (יש לערבב כל  56דקות לריענון)
שק  25ק"ג
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.
בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין ,ד.נ לכיש דרום 97397 ,טל 70-6094736 :פקס 70-6094736 :אתרwww.b-gtech.com :

הכנת התשתית
הסר חלקים רופפים והחלק חצץ בולט .במידת הצורך תקן חורים .הסר חלקי
מתכת בולטים .הרטב את פני השטח לפני היישום .אם אוטמים חדרי אמבטיות,
מרפסות ,אדניות וכו ':יש לבצע תחילה רולקות.

הוראות שימוש
הכנת התערובת:
ערבב  25ק"ג פלקסיל  160אבקתי ב  6-7-ליטר מים לפי הסדר הבא:
שפוך את המים לתוך כלי נקי .הוסף את האבקה למים ,תוך כדי ערבוב ,עד
לקבלת תערובת דלילה .המתן  10דקות לפני היישום.
מרח שכבה של התערובת בכמות של  1ק"ג למ"ר והמתן  6-24שעות עד
למריחת שכבה נוספת כנדרש.
בדיקת האיטום תיעשה לאחר שבעה ימים.

הערות
לא למאכל .הרחק מילדים.
דאג לאוורור מתאים של מקום העבודה.
המנע ממגע בעיניים ובעור .עבוד עם אמצעי מגן מתאימים.
במקרה של פגיעה ,לשטוף עם הרבה מים ופנה לעזרה רפואית.
אסור לעבוד בטמפ 'נמוכה מ .5ºC-
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.
בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין ,ד.נ לכיש דרום 97397 ,טל 70-6094736 :פקס 70-6094736 :אתרwww.b-gtech.com :

