בי ג'י בגר פנים

שכבה צמנטית עדינה להחלקת תשתית טיח צמנטי ו/או בטון.

שימושים
מיועד להחלקת קירות בטון פנימיים.
להחלקת טיח צמנטי פנימי
להחלקת קירות פנים בממ"ד
מיועד לעובי של עד  4מ"מ.

יתרונות
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר.
חוזק הדבקה גבוה במיוחד בזמן קצר מאוד.
שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים.

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
משקל מרחבי אבקה:
זמן פתוח (בדקות):
חוזק בכפיפה לאחר  70יום:
חוזק לחיצה לאחר  70יום:
שליפה לאחר  70יום:
אריזה:
צריכה (של תערובת יבשה):
אחסון:
חיי מדף:

צמנט ,חולות מובחרים ומוספים מיוחדים
לבן
6°C-36°C
כ 1.76 -ק"ג לליטר
77-117
 7.6מגפ"ס
 7.6מגפ"ס
 7.6מגפ"ס
שק  76ק"ג
כ 73 -מ"ר לשק (עובי  1מ"מ)
מקום יבש ומוצל ומוגן מפני שמש וגשם
 6חודשים באריזה המקורית ובתנאים
מתאימים
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הכנת התשתית
תשתית מתאימה :בטון ,טיח תקני וכל סוגי הבלוקים.
יש לשטוף ולנקות את התשתית מאבק ולסלק שכבות רופפות.
יש להסיר כתמי שמן וסולר.
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבת הבגר.

הוראות שימוש
הכנת התערובת :יש לשפוך  0-7ליטר מים למערבל נקי,
להוסיף את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה ללא גושים.
יש למרוח שכבה דקה של בגר בעזרת כף טייחים על גבי התשתית עד לכיסוי השטח.
יש למרוח שכבה דקה נוספת לאחר ייבוש השכבה הראשונה ,להחליק לרמת גימור סופי
בעזרת ספוג לח.
החומר ניתן לליטוש בעזרת ניר לטש לאחר היישום.

הערות
אין ליישם בימים בהם הטמפרטורה גבוהה מ 36°C -או נמוכה מ.6°C -
ע"ג בלוקים – יש ליישם בשתי שכבות.
טיח לממ"דים במרחב מוגן יש ליישם לפי הוראות עדכניות של פיקוד העורף.
כאשר מיישמים כשכבת מגן על טיח תרמי ,יש להמתין לפחות  97שעות מגמר
יישום הטיח התרמי ולבדוק את עובי שכבת הטיח לממ"דים בעודה רטובה( .לפחות
 6מ"מ) החומר הוא חומר אלקאלי (בסיס) ויוצר ריאקציה עם מים .יש להגן היטב
על העור והעיניים .במקרה של מגע יש לשטוף מיד במים זורמים .לשטוף את כלי
העבודה במים כל עוד החומר רטוב.
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