מג'יק בונד+
שפכטל אמריקאי איכותי למילוי והחלקה של קירות גבס בטון וטיח
לשימוש פנימי לפני יישום צבע.
נושא תו תקן ישראלי  ,1490תו תקן ירוק.

תכונות :עבידות קלה ביותר ,נוח במיוחד לשיוף ,יכולת מילוי מרבית ,לבן (נוח לצביעה מעל) ,ייבוש מהיר ,בעל תו תקן ירוק.

שימושים :שפכטל אמריקאי רב שימושי המשמש להחלקת קירות גבס בטון וטיח ,ולאיחוי או מילוי חיבורים בין מחיצות הגבס .מיועד
לתשתיות מסוג שליכטה ,תשתיות צמנטיות ומינרליות לרבות גבס .בחדרים רטובים מומלץ ליישם שפכטל פיין סופר.
לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:
קוד מוצר725-045 :
גוון :לבן שבור
ברק :מט
כושר כיסוי מחושב* 1-2 :ק"ג  /מ"ר (בשכבה אחת)
דילול :בזמן הצביעה :הצבע מוכן לשימוש | לניקוי  :מים וסבון.
זמני ייבוש:
ייבוש למגע** :שעתיים | המתנה בין שכבות 4 :שעות | ייבוש קשה 24 :שעות
חיי מדף 24 :חודשים.
גודל אריזה

כמות למשטח

 4.5ק"ג

100

 25ק"ג

36

הכנת השטח ומערכת הצבע :יש לנקות את המשטח המיועד לשימוש מאבק ,שמנים וכל לכלוך אחר ,יש לוודא כי המשטח יבש לחלוטין.
אם יש שכבות צבע חלשות או רופפות יש לסלקן וללטש בנייר לטש ולבסוף להסיר את האבק.
קירות פנימיים חדשים עם שליכטה פנימית שאינם צבועים:
במידה והגמר הסופי של הקיר מתוכנן לצבע עליון אקרילי (סידרת הסופרקריל וכו') ,חובה ליישם שכבת בונדרול סופר לאחר ישום
השפכטל .במידה והגמר הסופי הינו סיד ניתן ליישמו ישירות על השפכטל ללא צורך ביסוד כלשהו .יש לוודא כי התשתית הוכנה בהתאם
להוראות ת"י 1920
אופן היישום:
יישום קירות :מגיק בונד +מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף .יש לערבב את החומר היטב לקבלת הסמיכות הנדרשת.לפני היישום.
להחלקת קירות יש ליישם את השפכטל במרית ,בשכבה דקה או עד שלוש שכבות לפי הצורך .להמתין לייבוש ולהחליק על ידי נייר לטש
עדין .הקפידו כי עובי מצטבר של כלל השכבות לא יעלה על  1.5מ"מ .ניתן ליישם את המוצר גם בהתזה באמצעות מכשיר איירלס בוכנה.
יישום בחיבורי לוחות גבס :יישום שכבת שפכטל ,חיזוק באמצעות רשת אינטרגלס ,יישום שכבה נוספת להסתרת הרשת .במידה
ומיישמים צבע אקרילי מעל השפכטל ,יש ליישם בונדרול סופר
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מג'יק בונד+
ניקוי כלים ואחסון :נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה .סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר .אחסנו במקום
מקורה ומאוורר מתחת ל  35מעלות.
אזהרות והוראות בטיחות :החומר אינו למאכל ,החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות
מיוחדות .הר חיקו מהישג ידם של ילדים .הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה .את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון
) .אינו מומלץ לשימוש בחדרים רטובים.
הבטיחות (
הערות כלליות :אין ליישם כאשר הקיר לח או רטוב ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל 10 -והלחות היחסית מעל  .85%אסור
לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו .השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות
השימוש .על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו
כראוי ומתאימים ליישום המוצר .הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים .אנו שומרים לעצמנו את הזכות
לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת .יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.
* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים :פני השטח ,אופן הצביעה ,גוון הצביעה ,מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר .מקובל
להניח כי הוא מהווה כ 75% -מכושר הכיסוי המחושב.
** ב 25 -ו 65% -לחות יחסית.
תו תקן
תו ירוק
מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות ,בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ,ISO 9001
 ISO 14001 ,ISO 18001ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון. *6477:
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