Shahalcrite 472
שחלקריט 472
דבק להדבקת כל סוגי האריחים,חזק וגמיש על
בסיס לטקס SBR
הכנות והוראות שימוש

תכונות ושימושים עיקריים


הינו דבק להדבקת אריחים רב עוצמה ,גמיש
ובעל חוזק לגזירה גבוהה במיוחד
לטקס.



השאר פוגות פתוחות של מינימום
 3מ"מ לפי סוג וגודל האריחים
ובהתאם לדרישת המתכנן.
פוגות יש למלא לפחות  48שעות

ע"ב S.B.R



משמש להדבקת אריחים על בטון יצוק ,בלוקי
איטונג ,בלוקי בטון ,לוחות גבס ,טיח וכדומה.



קל ונוח ליישום על קירות ומרצפות במלט וחול
בלבד  /שחלמיקס.



מתאים לאריחים מסוג  :קרמיקה ופורצלן בעלי
ספיגות עד  ,10%שיש ,אבן טבעית ,אבן
"כורכרית" ,סיליקט וכדומה.



עובי שכבת הדבק  5-30מ"מ



שומר על תכונותיו בטמפרטורה עד .C°70



הינו דבק להדבקת אריחים רב עוצמה ,גמיש
ובעל חוזק לגזירה גבוהה במיוחד ע"ב S.B.R
לטקס.










נתונים טכניים של שחלקריט 471
כמות
טמפ' ניתנת ליישום
משך זמן חופשי
משך השמישות
לעבודה
ייבוש ראשוני
אחסון(זמן מדף)
חוזק מתיחה
בדיקות מכון תקנים
תצרוכת אופיינית



נקה את התשתית מחלקי בטון
וטיח רופפים ,אבק  ,לכלוך ומכל
גורם כלשהו העלול להוות שכבת
הפרדה להדבקה.
אין להרטיב את האריחים לפני
השימוש וזאת בכפוף להוראות
היצרן ,יש לשטוף את התשתית 12
שעות לפני תחילת העבודה.
ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את
כל שכבות הטיח וציפוי הגמר,
כאשר חוזק הרקע לא יקטן מ1.0-
מגפ"ס ועל התשתית לעמוד
בדרישות התקן.
ערבב בעזרת מערבל מכני את כל
תכולת שק השחלמיקס(25ק"ג) עם
כ  6-7ל' של שחלקריט ,המתן כ-
 10דקות וערבב שנית.
ניתן לערבב ביחס 2:חול  1מלט.
מרח בעזרת הצד הישר של המרית
המשוננת (מאלג') על התשתית
שכבה של כ5-30מ"מ תערובת דבק
ויישר את השטח.
עבור על שכבת תערובת הדבק
הטרי עם הצד המשונן של המרית
בזווית של  45°-60°בהתאם לעובי
ההדבקה הנדרש .יש למרוח גם את
גב האריח בשכבה של תערובת דבק.
רטוב על רטוב! (יש למרוח גם על
התשתית וגם על גב האריח).



 18ליטר (נוזל)
5°-35°
מעל  30דקות
עד  180דקות
 48שעות
 6חודשים
מעל  1.0מגפ"ס
9611901179
 1-2ליטר למטר
בעובי  0.5ס"מ

הרכב הדבק
תערובת הדבק מבוססת על SBRלטקס  ,אל
התערובת יש להוסיף חול ומלט בלבד ללא מים

לאחר ההדבקה ברובה ע"פ הנדרש.
.

אזהרות


אין להשתמש מחדש בתערובת
אשר החלה הידרציה.

סוג הדבק



שחל חומרים לבניין ממליצה
להשתמש בכפפות ומשקפי מגן

C2TES1
*חזק ביותר(באוויר ,במים ובחום).
* ובעל חוזק לגזירה גבוהה
*ללא גלישה וגמיש .
*אינו מכתים את האבן.

המתאימים לאבקות ,במידה

והחומר בא במגע עם
העיניים/העור יש לשטוף בהרבה
מים.


تعليمات استخدام











نظف البيئة من اجزاء اسمنت  ,غبار ,أوساخ
او أي عامل قد يكون طبقة عازلة لاللتصاق .
ال تبلل البالط قبل االستعمال حسب تعليمات
الشركة المصنعة  .يرجو غسل البنية 12
ساعة قبل بدأ العمل .
تأكد من ان البنية قادرة على تحمل كل طبقات
الجص والطالء االخير حيث قوة األساس ال
تقل من  1ميجاه بسكال وعلى االساس االلتزام
بأوامر القانون .
اخلط بواسطة خالط ميكانيكي كل كمية الكيس
(شاحل فيكس اير  9كغ) مع  7الى  9ليتر ماء
انتظر  10دقائق واخلط ثانية .
ادهن بواسطة الطرف االملس للمالج على البنية
طبقة من  3الى  10مم من الخلطة وسطح
المنطقة .
مر على طبقة الخليط مع الطرف المسنن للمالج
بزاوية  45الى  60مئوية  .حسب طلب السمك
الالزم (عليك مسح البالط ايضا ً بطبقة من
الخلطة ).
ابق فراغات مفتوحة ال تقل عن  3ملم حسب
نوع وحجم البالط وبحسب طلب المهندس .
عليك ملئ الفراغات على األقل بعد  48ساعة
من االلصاق بروبة حسب الطلب .

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם
בייעוץ ובהדרכה.
מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח
המחמירות של תקן
 ISO 9001ומבטיח לשווק חומרים
העשויים מרכיבים מעולים .במידה ויש
ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח
יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי
החברה.

אין להוסיף שום חומר לתערובת
מלבד מלט וחול .אין להוסיף מים!



العربية

טרם ביצוע העבודה ,יש לפנות
לנציגי החברה לצורך קבלת
הנחיות ומפרט טכני.

כתובת:
א.

א .תעשייה באר טוביה
ת.ד167 .
קריית מלאכי 8310102

08-8584444
www.shahal.net
fax :08-8507227

מעל
50
שנות ניסיון
בשטח

שחלקריט

472
טיילת תל אביב

ניתן לקבל מיכל של 1000
ליטרים נוזל לטקס SBR

המדינה בנויה
עלינו
08-8584444
www.shahal.net

