חומרי פילוס ושיקום – אקוסטי פלור
תערובת לבידוד אקוסטי מתחת למערכת הריצוף.

תכונות :עומד בדרישות ת"י  1004חלק 1לבידוד אקוסטי
בעל יכולת הידבקות גבוהה לתשתית הבטון ,ולצינורות המים והחשמל המונחים על הרצפה
בעל עמידות בלחיצה
התערובת מוכנה לשימוש ע"ב תוספת מים בלבד
לשימוש פנימי בלבד
קוד מוצר917300202000 :
שימושים :ליישום ישיר על גבי רצפת הבטון ,מתחת למערכת הריצוף לבידוד אקוסטי
נתונים טכניים:
תצרוכת
זמן עבידות
שיעור קול הולם לאחר הפחתה
טווח טמפרטורה ליישום
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הרכב החומר :שרפים ,צמנט ,אגרגטים ומוספים
הכנת השטח :יש להקפיד על  28יום מסיום יציקת הבטון.
התשתית צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן ,גריז ,אבק ,מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע בהתחברות.
הכנת התערובת :יש לשפוך כ 15-ליטר מים נקיים למיכל ערבול נקי ולהוסיף לו בהדרגה ,תוך כדי ערבול עם מערבל מכני ,את מלוא
תכולת השק ,עד קבלת עיסה אחידה ונטולת גושים .יש להמתין  30שניות ולערבל שנית  2דקות .משלב זה החומר מוכן לעבודה.
אופן השימוש :ה"אקוסטיפלור" ניתן ליישום בשני אופנים :ע"י התזה (מכונת טיח) ,או ע"י שפיכת החומר ופיזורו ע"י מאלג' בעובי אחיד.
יש להקפיד לבצע את החומר בהיקף הקירות עד גובה  1ס"מ מעל קו הריצוף בחדרים .מינימום עובי ליישום  5מ"מ.
זמן יבוש אקוסטיפלור 48 :שעות לפחות ,ולאחר מכן ניתן ליישם מעליו חול ,או סומסום או מדה מתפלסת.

דגשים:




תערובת שהתייבשה אינה מותרת לשימוש חוזר ,ואין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השטח ולשיטת היישום (החלקה או התזה)
יש להקפיד לעבוד עפ"י התקנים הרלבנטיים ,לרבות ת"י 1004

אחסון וחיי מדף :יש לאחסן את המוצר במקום מקורה ויבש.
החומר מתאים לשימוש עד  9חודשים מתאריך הייצור ,כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
אזהרות והוראות בטיחות :לא למאכל .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים .יש להימנע ממגע בעור ובעיניים .במקרה של מגע בעיניים ,יש לשטוף מיד
במים במשך  15דקות לפחות ,ולפנות לייעוץ רפואי .לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון
בטלפון 04-6753633
הערות כלליות :אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש .יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו .טרם ביצוע
העבודה ,יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני .אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  5מעלות או מעל  35מעלות.
אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ,ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק ,ואינה באה במקום אחריות
המבצע .כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו .על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ,ולוודא ביצוע
נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים ,וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן
או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת .על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת .יש לעגן המוצר היטב בעת
ההובלה.
שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום ,שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן
והמלצות היצרןwww.tambour.co.il :
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