
עומד בדרישות ת"י 1490 חלק 3, נושא תו תקן היתר מספר 26884. 
לשימוש פנימי בלבד.

שפכטל אמריקאי

שימוש

שפכטל אמריקאי רב שימושי  )שפכטל( מיועד   •
לשימוש ידני או במכונה.

מיועד למילוי והחלקת מישקים )פאזות(.  •
בטון  גבס,  לוחות  של  פני שטח  לכיסוי  מיועד   •

וטיח.
.5°C - אין ליישם בטמפרטורה מתחת ל  •

זמן ייבוש כ-2.5 שעות/מ"מ )בתנאי מזג אויר   •
של 25°C ו- 70% לחות יחסית(.

להחלקה מומלץ להשתמש בנייר זכוכית עדין   •
.)200(

פני השטח

יהיו יבשים, נקיים וחופשיים משומן,    •
אבק ומזהמי שטח אחרים.  

משקל
) 28 ק"ג )3% 
) 8 ק"ג )3% 

אחסון

ניתן לשימוש עד 12 חודשים ממועד ייצורו   •
כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.

תאריך ייצור מודפס ע"ג האריזה.  •
אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו   •

המקורית.
יש להגן על הדלי מפני טמפרטורות חום   •

וקור קיצוניות.
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שפכטל אמריקאי
למילוי   מיועד  לשימוש,  מוכן  )שפכטל(  מרק 

והחלקה.
לקבלת גמר באיכות גבוהה של קירות גבס, טיח, 

בטון ורקעים אחרים.
יזמים וקבלנים בעלי ראש פתוח, מודעים לרמת 
הביצועים והיתרונות הרבים של שפכטל אמריקאי 
בזמן  משמעותי  חיסכון  וקירות:  מחיצות  ע"ג 
יום  בכל  לכן,  מרשימות.  גמר  תוצאות  בעבודה, 
גדל מספר המשתמשים בשפכטל אמריקאי בכל 

העולם.

טכנולוגיה מובילה - להצלחה שלך

וקיים  לשימוש,  מוכן  אמריקאי  שפכטל  שפכטל 
כבר יותר מחצי מאה.

אמריקאי  שפכטל  שפכטל  של  ההצלחה  סיפור 
מתחיל בשנת 1953 בארצות הברית. 

שפכטל  בשפכטל  השימוש  החל   2000 בשנת 
אמריקאי גם באירופה, והיום הינו נרחב ביותר.

כיום שפכטל אמריקאי מובילת שוק עולמית ללא 
עוררין.

ועכשיו שפכטל אמריקאי בישראל.

חדשנות
יותר מ-100 שנים בהמצאה,  וניסיון של  עם ידע 
גבס,  מחיצות  עבור  מוצרים  של  ובייצור  בפיתוח 

אנו תמיד חותרים לחידושים מהפכניים. 
עכשיו הטכנולוגיות המתקדמות ביותר זמינות גם 

בישראל - להצלחה שלך.

איכות מוצר גבוהה כבר אינה מספקת.
בריאות ובטיחות המוצרים חשובה לא פחות, עבור 
הלקוח. שפכטל אמריקאי נבדק באירופה במכון 

.)IBR( לביולוגית בנייה רוזנהיים ונמצא כמומלץ

מילוי מיישקים

החלקה וגמר

טלפון: 03-6342853

03-6342894 פקס: 
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