שפכטל חיצוני פיין סופר
שכבת גמר להחלקת טיח ובטון,לשימוש פנים וחוץ

קוד מוצר983728200400 :
983729202000

תכונות :גימור חלק במיוחד
מתאים לשימוש בחדרים רטובים
החומר מאפשר מעבר אדי מים.
תשתית מתאימה לצבעים כמו סופרקריל ,פוליסיד וכן צבעים אפוקסיים פוליאוריתנים דו רכיביים .
שימושים :שכבת גמר להחלקת טיח פנים וטיח חוץ ולהחלקת קירות בטון .שימוש פנימי וחיצוני .עובי מקסימלי מותר  -עד  4מ"מ.
נתונים טכניים:
משקל מרחבי

 1.1ק"ג/מ"ק

חוזק בלחיצה אחרי  28יום

>  0.6מגפ"ס

חוזק הדבקות במתיחה אחרי  28יום

>  0.5מגפ"ס

משך השמישות לעבודה לאחר ערבול בטמפרטורה של
 20מעלות צלזיוס ו 50%-לחות

כ  3שעות

אריזה

גלון  4ק"ג /שק  20ק"ג

הכנת השטח :יש לוודא כי התשתית יבשה ונקייה ללא שומן ,גריז ,אבק ,צבע ,חלקים רופפים או כל גורם אחר אשר עלול לגרום לכשל
בהדבקה .מישוריות התשתית (הטיח) יענו על דרישות התקן הישראלי  1920חלק .2
הכנת התערובת :שופכים לתוך מיכל נקי מים נקיים בכמות של  1.7ליטר ,מוסיפים את כל תכולת האריזה ( 4ק"ג) תוך כדי ערבול
במערבל מכני .מערבלים כ  3דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית ללא גושים.
אופן היישום :יש למרוח שכבה ראשונה בעובי  2מ"מ .לאחר ייבוש של כ 4-שעות ,יש למרוח שכבה נוספת בעובי של כ 2-מ"מ ולהדק
לתשתית עד קבלת קיר חלק מוכן לצביעה .עובי מרבי 4 ,מ"מ .יש למרוח בעזרת מרית או שפכטל .זמן ייבוש כ 4-שעות.
אשפרה :ביישום חיצוני חובה לבצע למחרת היישום התזת מים .לשם אשפרה מושלמת יש לבצע את התזת המים שלוש פעמים ביום
במשך שלושה ימים
בימים חמים מעל טממפרטורה של  30º Cובנשוב רוחות חזקות ,יש להתחיל את התזת המים ביום יישום השפכטל פיין עוד באותו יום.
ניקוי כלים וידיים :הניקוי בעזרת מים וסבון .לניקוי כלי העבודה מומלץ להיעזר במברשת קשה על מנת להסיר את ה"שפכטל חיצוני פיין
סופר" .לאחר ייבוש החומר ניתן להסיר שאריות באופן מכאני בלבד.
אחסון וחיי מדף :החומר מתאים לשימוש עד  9חודשים מתאריך הייצור כשהוא סגור באריזתו המקורית במקום מוצל ויבש ומאוורר היטב
בין  5-30מעלות.
דגשים :מתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1920
ביישום חיצוני חובה לבצע אשפרה במים במשך שלושה ימים שלוש פעמים ביום
אין להשתמש ב"שפכטל חיצוני פיין סופר" במקרים הבאים :כאשר הטמפרטורה נמוכה מ 5-מעלות צלזיוס וגבוהה מ 35-מעלות צלזיוס,
כאשר רוח חזקה נושבת ,על תשתית שלא הסתיים תהליך האשפרה שלה.
כתשתית לצבע על בסיס פוליאוריתן "טמגלס" מומלץ להשתמש במוצר .S-900
אזהרות והוראות בטיחות:
את עלון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים .*6474
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הערות כלליות :אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש.
יש לעיין בעלון הטכני של המוצר לפני השימוש בו.
יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני לפני ביצוע העבודה.
אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא לפי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזה ,ואינה באה במקום אחריות המבצע.
כל המידע הנ"ל הנו 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 באתר העבודה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת.
על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.
יש לעגן את המוצר היטב בעת ההובלה.
שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני יישום החומר ,שכן הוא משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות
היצרןwww.tambour.co.il :
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