מפרט מוצר
שם המוצר:

דבק למערכת טרמולוק

משפחה:

דבקים
 -דבקים על בסיס צמנטי

מק"ט:
A30072

תיאור המוצר:
דבק על בסיס צמנט להדבקת בלוקי הטרמולוק

שימושים עיקריים

 -מותאם כדבק לבניית מערכת טרמולוק

תקנים

בעל תו תקן
עומד בדרישות תקן C2T

רקע ותשתית מתאימים

קירות בטון ,בלוקי בטון ,בלוקי פומיס ,בלוקי טרמולוק

תכונות

 כושר הדבקה מעולה -עבידות מעולה

הרכב

צמנט לבן ,חול ומוספים מיוחדים

צבע

לבן

אריזה

 שק במשקל  25ק“ג 64 -שקים במשטח

תצרוכת אופיינית

 8ק"ג למ"ר בעובי  5מ"מ

אחסון

עד חצי שנה במקום מוצל ויבש ,כשהמשטח עטוף באריזתו המקורית.

ניקוי

יש לנקות כלים וידיים במים.

נתונים טכניים

משקל מרחבי  -חומר יבש
יחסי מים  /אבקה
זמן עבודה שימושי
Open time
החלקה
כושר כיסוי
חוזק הדבקה לאחר  28יום
טמפרטורת עבודה

הוראות שימוש

הכנת התשתית:
לפני ההדבקה יש לוודא שהתשתית ישרה וחלקה ,ונקייה מכתמי שמן,
שאריות צבע ,טיח מתקלף ,אבק וכו'.
הכנת המוצר:
 תחילה שופכים כ 6-7-ליטר מים לתוך מכל ערבול ,לאחר מכןשופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי ,ומערבלים במשך כ-
 3דקות בערבל מכני ,עד לקבלת עיסה אחידה.
 ממתינים כדקה ,ומערבלים שנית במשך כ 30-שניות .משלב זההחומר מוכן לעבודה.
-

הערות ואזהרות

-

 1.6ק"ג  /ליטר
 6-7ליטר מים לשק
 1.5שעות
 2.0שעות
אין
כ 8-ק"ג למ"ר בעובי  5מ"מ
גדול מ 1.0 -מגפ"ס
5˚c-35˚c

אין ליישם את הדבק על שטח גדול ,כדי שלא ייווצר על פניו קרום
לפני הנחת הלוח.
הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת
בעדינות על פניו.
אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת ,גרד את הדבק ומרח שכבה
חדשה.
טמפרטורת המים המוספים באתר לא תעלה על .35°C
הדבקת הלוחות על הדבק המסורק תיושם כל עוד הדבק לא
התייבש.
לא למאכל .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים .יש להימנע ממגע
בעור ובעיניים .במקרה של מגע בעיניים ,יש לשטוף מיד במים
במשך  15דקות לפחות ,ולפנות לייעוץ רפואי .יש להשתמש
בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.

אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ,ואינה כוללת יישום
שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי השק ,ואינה באה
במקום אחריות המבצע .כל המידע הנ"ל הוא 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 של נציג מחלקת ההדרכה של המפעל
בשטח באתר העבודה .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או
לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת .על המבצע חלה
האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה ,יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה של המפעל.

