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 גשר בלוק   – דבקים
 

 דבק אבקתי לבניית בלוקי גבס, לשימוש פנימי בלבד
 
 

 916502202500 קוד מוצר:
 

 תכונות: 
 גוון לבן

 קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר
 מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד

 חוזק הדבקה גבוה במיוחד בזמן קצר 
 מאוד חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים

 אינו נסדק
 

 בלוקי גבס והחלקת הפוגות ביניהםמחיצות פנים מניית ב שימושים:
 סתימת חורים ופגמים בקירות מבלוקי גבס

 
 נתונים טכניים:

 ק"ג / ליטר 1.0 משקל מרחבי
Open Time 60-80 דקות 
 מגפ"ס 1.0 יום 28חוזק לאחר 

˚5 טמפרטורת עבודה c -35˚ c 
 

 .יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה הכנת השטח:
 

, ומערבלים במשך ק"ג( 20) שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי נקי. ליטר מים לתוך מכל ערבול 17-18תחילה שופכים  הכנת התערובת:
שניות. משלב זה החומר מוכן  30 -כממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך  גושים.אחידה, ללא עד לקבלת עיסה במערבל מכני דקות  3-כ

 לעבודה.
 

  ולהצמידם אחד לשני. בין כל נקודות המגע בין הבלוקים ש למרוח שכבה דקהי :שימושאופן ה
 שעות מסיום ההדבקה ניתן ליישם שפכטל וצבע על המחיצה. 48בתום  יש לסתום את הסדקים והחורים עד לקבלת קיר אחיד וחלק.

 
 דגשים:
 לעבוד עם ערבל מכני.ו , חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים 
  הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב )מלכלך( בלוקליישם את הדבק על שטח גדול, כדי שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת האין .

 בעדינות על פניו. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.אצבע הנלחצת 
 .אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר 
  להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעתיש לבצע את העבודה בהתאם 
 כני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימושיש לעיין בהוראות הדף הט 
 

 החודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריז 9החומר מתאים לשימוש עד  .ויבש קורהש לאחסן המוצר במקום מי אחסון וחיי מדף:
 .מקורית ובתנאים המומלצים

 
לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש  אזהרות והוראות בטיחות:

לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי.  15לשטוף מיד במים במשך 
 04-6753633הבטיחות העומד לעיון בטלפון 

 
טרם ביצוע אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  כלליות:הערות 

מעלות.  35מעלות או מעל  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני
המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות  יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה מוגבלתאחריות המפעל 

וע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצ
על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן  נאות של כל העבודה

יש לעגן המוצר היטב בעת  או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.
 ההובלה

י העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן שימו לב! יש לעיין בדף הטכנ
  www.tambour.co.ilוהמלצות היצרן: 


