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 חזק ועמידתכונות: 
 התקשות מהירה

 התכווצות קטנה בתהליך ההתקשות
 עמידות כימית מצוינת

 ניתן להשחזה ושפשוף
 

 אבן טבעית.ו ,להדבקת שיש, טרוורטין, גרניט שימושים:
 למילוי סדקים, חריצים, חורים ומרווחים.

 
 על השטח להיות יבש ונקי מכל לכלוך, חלודה, אבק, שמן או כל גורם זר אחר. :הכנת השטח

 יש לדאוג לחספס את השטח המיועד להדבקה.
 

דקה  יסודיותבולערבב  ,גרם דבק  100, לכל )חלק א'(  לדבק שיש)חלק ב'(  מקשה משחתי  3% - 2% יש להוסיף הכנת התערובת:
חשוב להימנע מכליאת בועות אויר בתוך הדבק בתהליך הערבוב, על מנת לשמור על מרקם  .עד לקבלת תערובת הומוגנית אחת 

 דקות כתלות בטמפרטורה. 10 -  5בת וזמן עבידות התער אחיד לאחר היישום.
 

  על השטחים המיועדים להדבקה וללחוץ את החלקים זה לזה.באמצעות ספטולה, ש למרוח את הדבק י :הוראות ישום
 

 דגשים:
 .לאחר ערבוב הדבק עם המקשה, הדבק יתקשה תוך מס' דקות. קצב ההתקשות תלוי בטמפרטורה 
  .בתחילת ההתקשות החומר רך וניתן  לסלק עודפים באמצעות המרית 
  ההתקשות יש להשחיז וללטש באמצעות דיסק או נייר זכוכית.שעתיים עד שש שעות מלאחר 
 פעולות אלו עלולות לגרום  ,אין להחזיר דבק עם מקשה לתוך האריזה ואין להשתמש במרית להוצאת דבק מהגלון

  אריזה.ה כללהתקשות 
  ויש צורך בגיוון הדבק, יש להוסיף את הפיגמנט לפני הוספת המקשה ולערבב היטב.במידה 
 

 אין לחשוף המוצר לאחסון בשמש. .מעלות 30מתחת ל  מוצל ומאוורר היטביבש ש לאחסן את המוצר במקום י :וחיי מדף אחסון
 .מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים שנתיים החומר מתאים לשימוש עד

 
ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של : אזהרות והוראות בטיחות

דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן  15בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 
 יש ליישם באזור מאוורר היטב. פנים מתאימים.

 
 

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

, ואינה באה במקום אחריות אריזההמצוינות על גבי ה יצרןטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות הל 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

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

 ההובלה
 

ומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן שימו לב! יש לעיין בדף הטכני הע
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