
תכונות ייחודיות

• מתאים ליישום בעובי עד 3 מ''מ.
• בעל הידבקות מצוינת לתשתית.

• בעל עמידות מצוינת בתנאי לחות.
• בעל חוזק מכאני גבוהה.

איפיונים טכניים

• חוזק לחיצה < 3.0 מגפ''ס לאחר 28 יום.
• חוזק כפיפה < 2.2 מגפ'ס לאחר 28 יום.

• חוזק הידבקות < 0.45 מגפ'ס לאחר 28 יום.
• משקל מרחבי אבקה : כ 1.2 ק''ג/ליטר.

• זמן פתוח : כ 120 דקות.
• כושר כיסוי : 20 ק''ג אבקה לכיסוי של כ 9 

מ''ר בעובי 2 מ''מ.

חומר
גוון: לבן/אפור  •

• שכבת גמר צמנטית ליישום ידני.
• מתאים ליישום בשכבה דקה בעובי 1 עד 

3 מ''מ.
• לשימוש פנימי וחיצוני.

• ביישום חיצוני החשוף לשמש וגשם חובה 
לבצע גמר מסוג שליכט צבעוני או גמיש.

וגשם  שמש  מפני  מוגן  חיצוני  ביישום   •
לבצע  חובה  מרפסות  תחתית  כדוגמת 

לפחות צבע חוץ תקני.
• מתאים גם לחדרים רטובים. 

בתקרות  לצבע  והכנה  להחלקה  מתאים   •
וקירות.

מים  בתוספת  לשימוש  מוכנה  התערובת   •
בלבד.

• מתאים לתקן הישראלי ת''י 1920.

שכבת גמר צמנטית דקה FINISH BAGAR



הוראות הכנה ושימוש
לפני יישום:

• יש לשטוף את הקיר לפני היישום.
• התשתית עליה מיישמים צריכה להיות יבשה, נקייה, ללא 
אבק, ללא סדקים, ללא צבע וללא שיירי שמן וכן שאריות 

אגריגט שאינו אחוז היטב.
• יש להחליק ולהסיר מראש חלקים בולטים, חוטים שזורים, 
ברזל מזויין וקוצי מתכת. במקרה של יישום על גבי בטון 

הבטון צריך להיות יבש ונקי משמן.
• לפני תחילת העבודות יש להרטיב את התשתית .

הכנת השפכטל הצמנטי:  
 FINISH ק''ג   20 של  שק  תכולת  באיטיות  לפזר  יש   •

BAGAR בכלי כיבול נקי המכיל כ 8 ליטר מים נקיים.
יש להניח לחומר להיספג 3 דקות לפני תחילת הערבול.  •

)מיקסר( מכאני מתאים עד לקבלת  יש לערבל בערבל   •
תערובת אחידה וללא גושים.

או לכלוך על  נקי משיירים  כלי הערבול  כי  יש להקפיד   •
FINISH BAGAR מנת לא לפגוע בתכונות ה

יישום השפכטל הצמנטי:
השטח  פני  על   FINISH BAGAR ה  את  למרוח  יש   •

באמצעות מאל'ג , תוך הידוק אל הקיר או התקרה.
יש להקפיד כי החומר מיושם בכל השטח בצורה אחידה   •

ומושלמת.

נתונים כלליים

מכיל: צמנט לבן/אפור, אגריגטים, מינראלים ומוספים פולימריים..
תכולת שק: 20 ק''ג/80 שקים במשטח ..

אחסון: יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות.
החומר מתאים לשימוש 6 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.

אחריות היצרן לחומר בלבד כאשר ארוז באריזתו המקורית.
מיוצר עבור אורבונד תעשיות גבס ומוצריו ע''י קוד יצרן 2. מיוצר בישראל.

לאחר ששכבה ראשונה התייבשה מיישמים שכבה שנייה.  •
מחליקים בעזרת ספוג רטוב ומאלג׳ נירוסטה.  •

ניתן לשפשף בעזרת נייר זכוכית עדין כאשר החומר יבש   •
כחלק מתהליך ההכנה לצבע.

יש לבצע אשפרה בעזרת מתז גינה יום לאחר היישום.  •
נדרש להמתים לפחות 48 שעות לפני הצביעה.  •

הנחיות כלליות ואזהרות
יש להשתמש בחומר עד 30 דקות לאחר הכנתו.  •

ואין להוסיף לו  אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות   •
מים.

בעת היישום יש להקפיד על טווח טמפ' של 5-35 מעלות   •
צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.

ביישום פנימי מומלץ לאוורר את המבנה לאחר יישום.  •
במגע  הבאים  נוספים  חומרים  משלבים  בו  שלב  בכל   •
ולהתייעץ עם מחלקת  לבדוק התאמה  יש  מוצרינו,  עם 

ההדרכה .
אין לצבוע על גבי טיח לח.  •

ניתן להשתמש בפריימר לפני צביעה.  •
והעיניים.  העור  על  להגן  רצוי  זה  בחומר  בעת השימוש   • 

במקרה ואבקה הגיע לעיניים או לעור יש לשטוף במים.

טלפון: 03-6342853

03-6342894 פקס: 

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597


