בי ג'י טיח הרבצה

שכבת בסיס ליצירת תשתית אחידה לטיח ולדבק.

שימושים
ליישום על גבי בטון וכל סוגי הבלוקים וכתשתית טיח תרמי.
משמש כשכבת יסוד ראשונה להגנה ואיטום המבנה.

יתרונות
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר
שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים
חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים מאוד
חוזק שליפה גבוה

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
כמות מים:
משקל סגולי:
זמן פתוח:
חוזק בכפיפה:
חוזק בלחיצה:
אריזה:
אחסון:
חיי מדף:

צמנט מיוחד ,חולות מובחרים ומוספים מיוחדים
אפור
6°C-36°C
כ 6.0 -ליטר לשק
 6.6ק"ג לליטר
 07דקות
מעל  6מגפ"ס
מעל  67מגפ"ס
שק  47ק"ג
מקום יבש ומוצל
 67חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
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הכנת התשתית
יש להקפיד על שבועיים מסיום היציקה.
יש להסיר חלקים רופפים ולכסות ברזלים חשופים ולשטוף את הבטון משמן
ואבק.

הוראות שימוש
לשפוך כ 6.0 -ליטר מים לתוך דלי ולהוסיף את תוכן השק .לערבל
במערבל מכאני עד שמתקבלת תערובת הומוגנית נקיה מגושים.
יש למרוח שכבה ראשונה בעזרת מאלג' חלק.
אשפרה – יש לאשפר את החומר עד  74שעות מסיום היישום
ולהמשיך בתהליך האשפרה עוד  3ימים.
יש להקפיד לעבוד עם חומר רטוב שעדיין לא התכסה בקרום.

הערות
אין לחדש חומר שהתייבש ע"י הוספת מים.
יש לשטוף היטב כלים וידיים במים ,מיד עם גמר היישום.

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
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