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 גבס לבן –אבקות גבס
 

 חורים וסדקים,  מילויגבס לבן המתאים לבנייה, ל
  .לתיקונים וליציקות פשוטות

 
 XXXX916102 וד מוצר:ק

 
 מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד תכונות:

 אינו נסדק
 

, משחקי יצירה לילדים בגבס,  יציקות פשוטות, שבלונותמילוי חריצים וסדקים, יציקת  :שימושים

 
 נתונים טכניים:

 דקות 15 - 10 זמן התקשות

 מגפ"ס 8 יום 28לאחר  חוזק לחיצה

 
להכניס את אבקת הגבס למים  יש, ליטר מים 1קילו גבס לכל  1.25-1.2ק"ג(, ביחס של  25השק ) יש להוסיף בהדרגה את תכולת :הכנת התערובת

 .לאחר הכנת התערובת יישם במהירות ערבב היטב לקבלת עיסה הומוגנית ונטולת גושים. כסה אותם.תגיע אל פני המים ותעד ש
 

 ככל שכמות המים בתערובת גדולה יותר, הגבס יהיה חלש יותר, לכן יש לעבוד עם כמות מים קטנה ככל האפשר. דגשים:
 טמבור.לאחר יבוש סופי ניתן לצבוע בצבע אקרילי מתוצרת 

 
 .ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבי אחסון וחיי מדף:

 .חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים 9החומר מתאים לשימוש עד 
 

מגע בעיניים,  לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של אזהרות והוראות בטיחות:
יש לעיין באזהרות על גבי אריזת המוצר או בגליון הבטיחות  דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. 15יש לשטוף מיד במים במשך 

  של המוצר.
 

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

ת המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריו יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה אחריות המפעל מוגבלת
וע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצ

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

 ההובלה
 

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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