“שחלגרין” ללוחות פייבר צמנט SHERA
תיאור מוצר:
“שחל-גרין” הינו חומר מקשר ממשפחת המוצרים המתקדמים הננו-כימיים והפולימריים המוצלבים ,המחזק את
תשתית הלוחות ,שחלגרין הינו חומר עמיד  ,UVגמיש במיוחד ,מרסן סדיקת התשתית בין הלוחות  /התבניות,
מחפה על קישור ומעבר בין תשתיות מגוונות כגון קלקר ובטון וכיו"ב.

שימושים:
שחל-גרין מקשר בין לוחות  SHERAלצבעים אקריליים שליכט אקרילי ודבקים של שחל חומרים כגון דבקים
מסוג שחלקריט  ,174 / 174שחלפיקס  , 277Lאדקס  ,144סולן  144וכיו"ב.

הכנת התשתית:
התשתית חייבת להיות נקיה מאבק  ,U.Vשמן או כל לכלוך אחר ,שכבות שמנוניות או בעלות אפיון הפרדה יש
לטפל.

אופן יישום:
שחל-גרין מוכן לשימוש ,היישום יבוצע במריחה בעזרת מרית משוננת (מאלג') ,היישום יבוצע בשכבה אחידה,
בשלב היישום מומלץ להטמיע רשת אינטרגלס (סוג הרשת ומשקלה יקבע ע"י המתכנן) ,יישום השכבות הנוספות
טיח /הדבקה (שכבות ההמשך) ניתנות ליישום לאחר ייבוש סופי של שכבת הננו-גרין ,לכל הפחות כ 7 -ימים לאחר
היישום ,יש לוודא בצורה ויזואלית ובדיקה פיזית הידבקות המערכת בזמן ההתיבשות ,במידה ומיישמים שכבות
המשך כגון :טיח /הדבקת חיפוי מומלץ ליישם את שכבת השחל-גרין עם שיניים אופקיות לטובת חיבור מכאני של
תשתיות ההמשך ,אין לבצע שכבת שחל-גרין בימים גשומים ,יש להימנע מלחות או רטיבות במהלך ההתיבשות
הראשונית של הקירות המיושמים בשכבת הננו-גרין.
כושר כיסוי :כ 4-ליטר למ"מ/מ"ר.
אריזה :פחים  41ליטר.
אחסנה :יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוגן בפני שמש.
חיי מדף :שנה (אחסון במקום מוצל)
אזהרות:
אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ 41º C -וגבוהה מ( 11˚ C -במידת הצורך יש לבצע הצללה
באזור העבודה .אין להוסיף מים לננו-גרין ,למניעת התייבשות פני שטח הננו-גרין יש לכסות את המיכלים.

ניקוי כלים:
ניקוי כלים ייעשה במים מיד לאחר גמר השימוש כשהחומר עדיין טרי.

הערות :
מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה.
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים ,כידוע,מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות
של תקן .ISO 9001
תחת בקרת איכות צמודה .מאידך ,האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש ,ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

חברת שחל חומרים לבנין בע"מ.
משרד ראשי ומפעל :אזה"ת באר טוביה ת.ד  761קריית מלאכי 10737
www.shahal.net
טל 08-8584444 :פקס08-8585406 :

