
אבקת שפכטל )מרק( ייחודית, לאיחוי ידני של מישקים 
במערכות של קירות ותקרות גבס.

 UNIFLOTT אבקת שפכטל

חומר

בעל  ייחודי,  אבקתי  חומר  הוא   UNIFLOTT
סינטטיים.  תוספים  בעזרת  טכניים  שיפורים 

מיועד למילוי מישקים בין לוחות גבס.
מיועד לשימוש פנימי בלבד.

תחומי יישום

בין  חיבורים  למילוי  חומר  הוא   UNIFLOTT
לוחות גבס אורבונד בעלי חתך מרובע בקירות 
גבס  לוחות  חיבור  באזור  למילוי  ובתקרות, 
למילוי   ,Knauf Cleaneo כדוגמת  מחוררים 

חורים, סדקים והכנה לצבע.

המלצה
רצוי לחזק את השפה החתוכה בסרט חיבורים.

מומלץ להשתמש ב-UNIFLOTT בשילוב סרט 
נייר.

תכונות

 אבקה מוכנה לשימוש
 ערבוב ללא גושים

 בעל כושר הדבקות גבוה 
 נוח מאוד למילוי

 נוח לשפשוף ידני או ממוכן 
 התחזקות מהירה של החומר

 ייבוש מהיר 
 התכווצות מועטה בעת הייבוש 

 סדיקה ושקיעה אפסית
 ניקוי נוח של כלי העבודה 



הוראות הכנה ושימוש לפני יישום

הכנה לפני יישום 
נדרש להתקין את לוחות הגבס על גבי הקונסטרוקציה. 

את  מיישמים  בו  האזור  את  ולכלוך  מאבק  לנקות   נדרש 
 .UNIFLOTT-ה

ערבוב
עד  נקיים  מים  לתוך   UNIFLOTT-ה אבקת  את  לפזר  יש 
מתחת לקו המים בקירוב )לכל היותר 2.5 ק"ג לתוך כ- 1.2 

ליטר מים(.  
לאחר מכן יש לערבב בכף טייחים מבלי להוסיף כל חומר 

אחר עד לקבלת תערובת הומוגנית ויציבה.
יישום

פני  לאיכות  בהתאם  שכבות,  שתי  לפחות  ליישם  מומלץ 
השטח הנדרש.  

)הבולט(  התפוח  המילוי  את  ולהסיר  מישקים,  למלא  יש 
לאחר 50 דקות.  יש ליצור מעבר חלק ומישורי אל משטח 
או  טייחים  כף  בעזרת  השניה,  השכבה  יישום  בעת  הלוח 

מרית רחבה.

תצרוכת חומר

מילוי מישקים היקפיים:  בקירוב 0.15 עד 0.25 ק"ג למטר אורך מישק, בהתאמה לעובי החיפוי.

מארז
שק  במשקל 5 ק"ג.

אחסון
יש לאחסן את השקים בחלל יבש על גבי משטחי עץ.  יש לסגור היטב שקים שניזוקו או נפתחו כדי למנוע חדירת אוויר לתוכם 

ויש להשתמש בהם ראשונים.  ניתן לאחסן את החומר למשך 12 חודשים.

יש למלא גם את ראשי הברגים.
קטנות  בליטות  להסיר  יש  חיזוק.   בחומר  להשתמש  אין 
מיד לאחר ההתקשות. יש לשייף במכונת שפשוף או בנייר 
והמיכלים  הכלים  את  לנקות  יש  הייבוש.  לאחר  שפשוף 

לאחר השימוש.

זמן יישום
היישום  לאחר  דקות  כ-45  מתחילה  ההתקשות 
ניתן  נמוכות  בטמפרטורות   .)20oC של  )בטמפרטורה 
לצפות לזמן יישום קצר יותר, בעוד שבטמפרטורות גבוהות 
משתמשים  אם  יתקצר  היישום  זמן  יתארך.   היישום  זמן 
בחומר  להשתמש  אין  נקיים.   שאינם  ובמיכלים  בכלים 
ידי  על  הגמישות  את  לו  להחזיר  לנסות  ואין  שהתקשה 
הוספת מים או בחישה כדי להשמיש אותו בחזרה )גם אם 

הוא נראה ראוי לשימוש חוזר(. 

טמפרטורת היישום / אקלים
  .5-35oC בעת היישומים יש להקפיד על טמפרטורה של

טלפון: 03-6342853

03-6342894 פקס: 

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597


