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 , על בסיס גיאו פולימר, מדה מתפלסת
Pלהדבקת שטיחים, מיועדת . להחלקה ופילוס משטחי פנים V C,  

 , הנחת והדבקת פרקטיפוי אפוקסיצו
 מ"מ 3 – 70פילוס בעובי 

 לשימוש פנימי
 

 917304552500 קוד מוצר:
 

 מתאים ליישום מכאני וידני: תכונות
 חזק במיוחד

 ערבוב קל עם מים
 התקשרות מהירה

 עמידות גבוהה בחום
 יכולת התפלסות מעולה

 
ת ובעלת יכולת פילוס גבוהה ביותר. המדה מקנה פני שטח חלקים, על בסיס גיאו פולימר, מהירת התקשרומדה מתפלסת  :שימושים

 מ"מ בשכבה אחת 3-70כאבקה שיש לערבב עם מים בלבד לצורך פילוס משטחים בעוביים של מפולסים וחזקים. המדה מסופקת 
Pמיועדת להדבקת שטיחים,  VC הנחה והדבקת פרקט וציפוי אפוקסי 

 
 נתונים טכניים:

 ק"ג/ליטר 1.5 משקל סגולי
 מנות מדה( 6.5מנת מים לכל  1) 1/6.5 יחס מים לחומר

 מ"מ/מטר 1.08 התפשטות בהתקשות
 מגפ"ס 23.1 שעות 4חוזק לחיצה לאחר 
 מגפ"ס 41.8 יום 28חוזק לחיצה לאחר 

 מגפ"ס 1.76-גדול מ יום 28 חוזק בשליפה לאחר
 דקות 25עד   זמן עבודה

 
 

 .יציקת הבטוןמסיום  יום 28יש להקפיד על הכנת השטח: 
 מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע בהתחברות המדה.התשתית להדבקה צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן, גריז, אבק, 

מגפ"ס,  0.5. לתנועה רגילה 3חלק  1555חוזק ההדבקות במתיחה של התשתית יהיה בהתאם לדרישות ת"י   ,ברצפות: ניתן ליישם על תשתית בטון
 מגפ"ס. 1.0לבינונית 

 

ולערבל במערבל מכני עד  ,להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ,ליטר מים 3.5-4נקי,  מיכליש לשפוך תחילה את המים ל :הכנת התערובת
יש להקפיד על כמות המים  .עד לקבלת תערובת אחידה דקות, 2 ומערבלים שנית שניות 30. ממתינים ללא גושים לקבלת תערובת אחידה

 בתערובת.
 

כדי להבטיח הדבקה טובה של  ת טמבור,מתוצר 4000שרקריל  יישם על גבי המשטח פריימר מסוגלאחר הכנת השטח,  : שימושאופן ה
 .ולמניעת יציאת מים מהירה מהמדה, וזאת בהתאם לדף הטכני של הפריימר )חובה להספיג הפריימר היטב בתשתית( המדה לתשתית

)כשעתיים כתלות בטמפרטורה(  יש ליישם את המדה, מהמקום הנמוך ביותר למקום הגבוה ביותר לכיוון  מייד בתום ייבוש הפריימר
 היציאה. התייבשות ראשונית של המדה לדריכה )ללא רהיטים(: כארבע שעות, 

 ימי יבוש, קודם ליישום החיפוי העליון,  3ס"מ מדה נדרשים  1על כל 
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 דגשים:

 טמפרטורה ובלחות היחסית של הסביבה.תהליך ההתקשרות תלוי ב 
 המוצר אינו מתאים לחדרים רטובים 
  יפוי מעליה חאין להשאיר את המדה חשופה ללא 
 .קודם להדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מחלקת ההדרכה 
  314-ו 5566, 2378 ת"יאין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות. 
 שעות מגמר ההדבקה. 48לפחות  רטיבות, אין לשטוף אותם במים או לחשוף אותם ללמדה לאחר הדבקת האריחים 
 חילה עם המחלקה הטכנית של טמבור בכל מקרה בו יש כוונה להניח ציפוי שונה מהוראות היצרן, יש להתייעץ ת 
  בתנאי יובש, טמפרטורה גבוהה וחשיפה לשמש ולרוח, יש לכסות את השטח מיד לאחר ההתקשות על מנת להגן

 בעת החשיפה לרוח ולשמש, יש לכסות את הפתחים לפני היישום. מהתייבשות.
 התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום 
  להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעתיש לבצע את העבודה בהתאם 
 יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש 

 
 .מקורה ויבשש לאחסן את המוצר במקום י אחסון וחיי מדף:

 .המקורית ובתנאים המומלציםחודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו   6 החומר מתאים לשימוש עד
 

לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף  אזהרות והוראות בטיחות:
ליון הבטיחות העומד לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגדקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי.  15מיד במים במשך 

 *6477  לעיון בטלפון
 

טרם ביצוע אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  הערות כלליות:
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 אחריות המפעל מוגבלת
ו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננ

 נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או
 יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. כן בשינויים מעת לעת.לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעד

 
שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 
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