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 .גבס לוחות גבס ובתקרותאבקתי על בסיס גבס לאיחוי ולמילוי חיבורים בין  שפכטל
 
 

             938415200500 קוד מוצר:

 

  תכונות:

 .עבידות מעולה
 .גימור חלק וקטיפתי

 .אינו מתכווץ
 .סדיקה ושקיעה אפסית

 
  שימושים:

 .גבס ובתקרות מילויי מרווחים בין לוחות גבס
 .למילוי חורים, סדקים והכנה לצבע

 .החלקת קירות גבס, בלוקי גבס וטיח גבס
 .בלבד לשימוש פנימי

 
 

 נתונים טכניים:

 )מנת מים( 1:2 )מנת חומר( יחס בין חומר למים )לפי משקל(

 35עד  )בדקות( עבידות עם החומרזמן 

 )בהתאם לעובי ואופן היישום(גרם אבקה עבור מ"ר  300 -כ תצרוכת

 ק"ג 5שק במשקל  אריזה

 

  :שימושאופן ה
דקות. לאחר מכן ערבב באופן ידני או באמצעות  3-ליטר מים נקיים והנח למשך כ 1-ל הקלסיבורדק"ג של  1.5-2 -כ הוסף

. אין להוסיף חומר לאחר סיום לא גושים)מהירות נמוכה( עד שנוצרת תערובת חלקה ל מכנימקדחה חשמלית עם מערבל 
 .הערבוב

 
 יישום:

 .לעובי המילויליישם שתי שכבות, בהתאם  יש
 .שעות 24סופי, לאחר כ  בנייר שיוף לאחר ייבוש שייףיש ל

 
  דגשים:

 לחזק את חיבורי הלוחות בעזרת סרט נייר.יש 
 

  אחסון וחיי מדף:
  .מעלות 5-35 שליש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה 

מוצרים המבוססים על גבס אינם מומלצים לשימוש במקומות חיצוניים או חשופים באופן כלשהו לפגעי מזג האוויר או לחות 
ההתייצבות של לוח הגבס וגם ספיגה של לחות עלולה לגרום לשינויים בממדים הפיזיים, כולל הפחתה בכוח  קיצונית.

המינרלים של הגבס עלולים להיות מושפעים מספיגת לחות ותכונותיהם הפיזיות  בהתארכות הזמן הנדרש להתייצבות.
 כדי להגן על המוצר בעת השימוש, שקים פתוחים או משומשים חלקית יש לקפל בזהירות ולסגור.  עלולות להשתנות.

 ם מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.חודשי 12 החומר מתאים לשימוש עד
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  אזהרות והוראות בטיחות:
לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד 

הבטיחות  ןיש לעיין באזהרות על גבי אריזת המוצר או בגיליו דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. 15במים במשך 
 .*6477מוקד המומחים בעלון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל את של המוצר. 

 
  הערות כלליות:

 במפורש.  י טמבור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידאסור בהחלט 
  .קבלת הנחיות ומפרט טכנילצורך  טמבורטרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי 

 מעלות.  35מעלות או מעל  5-מוצר בטמפרטורה מתחת ללהשתמש באין 
המצוינות על גבי האריזה ואינה  טמבורעל פי הוראות לא יישום שאחריות לואינה כוללת  מוגבלת לטיב החומר בלבד טמבוראחריות 

 . ו/או המיישם באה במקום אחריות המבצע
 . הוהידע שברשותן של טמבור דר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוכל המידע הנ"ל הוא בג

לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת מיישם על ה
 ההדרכה באתר העבודה. 

 /+.- 2%תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד  .ובלתו ברכב ולנסוע בזהירותיש לעגן המוצר היטב בעת ה
 

חלה האחריות להתעדכן  מיישםאת הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על ה ת לעצמהשומרטמבור 
 בשינויים מעת לעת. 

  
  שימו לב!

משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות הוא , שכן עבודהביצוע הלפני  טמבוראתר האינטרנט של ביש לעיין בדף הטכני 
 .www.tambour.co.il היצרן:

http://www.tambour.co.il/

