בי ג'י  744פורצלנית

תערובת צמנטית לריצוף.

שימושים
דבק טיט לריצוף אריחי גרניט פורצלן ,קרמיקה  ,טרצו שיש -מתאים ליישום
במבני מגורים,מבני תעשיה ,מבני ציבור ,משרדים ועוד .מתאים ליישום ע"ג חול
מיוצב וסומסום.

יתרונות
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר.
חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים במיוחד.
חוזק שליפה גבוה.
אינו מכיל סיד

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
זמן ייבוש:
משקל סגולי:
זמן פתוח:
זמן שמישות לעבודה:
חוזק בכפיפה לאחר  70יום
חוזק בלחיצה לאחר  70יום
חוזק בשליפה לאחר  70יום
צריכה:
אריזה:
אחסון:
חיי מדף:

צמנט מיוחד ,חולות מובחרים ומוספים מיוחדים.
אפור
6°C-36°C
 40שעות
 6.6ק"ג לליטר
 77דקות
עד שעתיים לאחר ערבוב
גדול מ 6.7 -מגפ"ס
גדול מ 4.9 -מגפ"ס
גדול מ 7.6 -מגפ"ס
כ 66 -ק"ג למ"ר עובי  67מ"מ
שק  47ק"ג
מקום יבש ומוצל
 6חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
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הכנת התשתית
על האריחים להיות יבשים ונקיים מאבק וכל חומר מפריד אחר.

הוראות שימוש
שופכים שק  47ק"ג של בי ג'י  499פורצלנית ומוסיפים  0-9ליטר מים ,מערבבים
את החומר ע"י ערבול מכאני ,עד לקבלת תערובת הומוגנית נקיה מגושים.
ממתינים  6דקות ומערבבים שוב.
יש להקפיד על מריחת גב האריח מריחה מלאה.
עובי ההדבקה בין  66ל  37מ"מ.
יש לעבוד רטוב על רטוב.
יש להקפיד על פוגה בהתאם להנחיות תקן .6666

הערות
תערובת שהחלה להתייבש אינה ראויה לשימוש ,אין להוסיף מים או פולימר.
במהלך העבודה שולפים מדי פעם אריחים ע"מ לוודא שלפחות  06%משטח גב
האריח מכוסה.
יש להמתין  40שעות לפני הדריכה על הריצוף.
לא למאכל .הרחק מהישג ידם של ילדים ,אין לשאוף ,במקרה של מגע בעיניים
שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי .מנע מגע בעור ובעיניים .השתמש
בכפפות מגן ומגן פנים מתאימים .במקרה של בליעה פנה מיד
לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.

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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