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 שימושים עיקריים:תכונות ו
 ליישום ישירות ע"ג הבטון מתחת למערכת הריצוף. -
 לשימוש במבני מגורים. -
 בעל יכולת הדבקות לתשתית. -
 מתאים לכל תנאים טופוגרפים של פני השטח. -
 מתאים במיוחד ליישום בדירות בהן הצנרת )מים, חשמל, תקשורת( בולטת מעל פני הריצוף. -
 בעל עמידות בלחיצה. -
 לשימוש בתוספת מים בלבד.תערובת מוכנה  -

 ק"ג 00שק,  אריזה:                          אפור צבע: , צמנט, שרפים ומוספים מיוחדים.פתיתי גומי ממחוזר הרכב החומר:

 נתונים טכניים:
 ק"ג/ליטר 0.0-משקל מרחבי אבקה: כ

 .dB 65-60  =L'nw –שעור קול הולם לאחר הפחתה 
 משך שמישות לעבודה: כשעה.

 הספק אופייני:
 התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.מ"מ.  6מ"ר/שק בעובי  6-כ

 תשתית:
 מדה מתפלסת, אריחי טרצו, קרמיקה, אבן וכד'.בטון, 

 לנקות את התשתית בעזרת מטאטא גס.לפני היישום יש 

 אופן היישום:
 הכנת התערובת

ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל  46 -יש לשפוך כ
דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף.  6 -באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ

 משלב זה החומר מוכן לשימוש.

 אופן ההשמה
 מ"מ בעזרת מכונת התזה ייעודית או מאלג'. 6מוסטפ" ע"ג התשתית בעובי יש ליישם את ה"תר

 מעל פני הריצוף. ס"מ 4-היישום יתבצע על פי טופוגרפיית השטח תוך עליה על שיפולי הקיר בגובה כ
 שעות לאחר גמר היישום. 14ניתן לעבוד בחלל החדר 

 ת:הערות כלליו
 צלזיוס. 6˚-56˚ טווח הטמפ' המותרת ליישום: -
 .תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר -
 יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים. -
  טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. -
 ם זורמים.היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במי -



 

 

 ת:אחריו
ת המוצר אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמ

לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא  והמערכת
 הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.
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