
חומר

  K20 דבק אקרילי להדבקת אריחים.
לוחות  גבי  על  להדבקה  במיוחד  מותאם   
מים  עמידי  גבס  ובלוקי  מים  עמידי  גבס 

בחדרים רטובים.
צפויה  בהם  למקומות  במיוחד  מתאים   

רטיבות גבוהה.
דבק  בכינוי   4004 ת"י  בדרישות  עומד   

.D2T תחליב
מיועד לשימוש פנימי.  

תכונות

דבק אקרילי, מוכן לשימוש.   
בעל כושר הידבקות גבוה.  

בעל חוזק גבוה בתנאי רטיבות.  
נוח מאוד לעבודה.  

עובי שכבת הדבק כ-4 מ"מ,   
בהתאם לסוג התשתית והאריח.  

שימושים עיקריים

הדבקת אריחים על גבי לוחות גבס מכל סוג,   
בלוקי גבס מכל סוג וטיח גבס מכל סוג.

עמידי  גבס  לוחות  גבי  על  אריחים  הדבקת   
מים ובלוקי גבס עמידי מים בחדרים רטובים.

הדבקת אריחים על בטון וטיח צמנטי.  
פסיפס  פורצלן,  קרמיקה,  אריחי  הדבקת   

ושיש.
אמבט,  בחדרי  לשימוש  במיוחד  מתאים   

שירותים, מטבחים ועוד.
לשימוש פנימי בלבד.  
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D2T דבק אקרילי להדבקת אריחים -  
מתאים להדבקת אריחים על גבי לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח גבס, טיח צמנטי, וכדומה. 

בעל חוזק משופר בתנאי רטיבות גבוהה. 
K20 - דבק אקרילי להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, פסיפס ושיש. מוכן לשימוש.
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ההדבקה.
לפני  הדבק  של  מלא  ייבוש  לוודא  יש   

יישום הרובה.

בקרת איכות במהלך העבודה
במהלך עבודות ההדבקה מומלץ לדגום   
אריח  הוצאת  ע"י  ההדבקה,  איכות  את 
מידת  ובדיקת  ההדבקה  לאחר  מייד 

כיסוי הדבק.
 95% יש לוודא כי הדבק מכסה לפחות   

מגב האריח.

איפיונים טכניים
.D2T - כינוי הדבק  

עומד בדרישות התקן הישראלי - 4004.  
 1 חוזק ראשוני של הידבקות בגזירה <   

מגפ"ס.
בלייה  לאחר  בגזירה  הידבקות  חוזק   

בחום < 1 מגפ"ס.
 > במתיחה  הידבקות  חוזק  חופשי  זמן   

0.5 מגפ"ס, לאחר 20 דקות.
"זמן פתוח" חופשי - עד 20 דקות לאחר   

מריחה ניתן להדבקה.
החלקה מופחתת > 0.5 מ"מ.  

טבילה  לאחר  בגזירה  ההדבקה  חוזק   
במים < 0.5 מ"מ.

למ"ר  ק"ג   1.5  - כ  אופיינית  תצרוכת   
ל- 1 מ"מ.

הרכב החומר
גיר, פולימר אקרילי, מוספים.  

הנחיות כלליות ואזהרות
גבס  לוחות  מחיצות  על  מירבי  עומס   

תשתית ורקע 
התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות   
יבשה, ללא שיירי שמן אבק  או  נקייה, 

צבע.
יש להסיר חלקים רופפים.  

את  לשאת  יכול  שהרקע  לוודא  יש   
משקל הדבק והאריחים.

בהדבקה על טיח גבס, אין להחליק את   
השכבה עליה מבקשים להדביק.

K20 הכנת הדבק
לפני השימוש מומלץ לערבב את הדבק   

בעזרת ערבל חשמלי מתאים.

K20 אופן יישום
יש למרוח שכבת דבק K20 בעובי 2 מ"מ   
לפחות על התשתית המיועדת להדבקה, 

בעזרת מרית )מאלג'( חלקה. 
יש להדק שכבה זו היטב אל התשתית.  

 2 נוספת בעובי  מייד שכבה  יש למרוח   
מ"מ.

)מאלג'(  מרית  באמצעות  לשנן  יש   
למרכז  עד  הדבק  שכבת  את  משוננת 

השכבה.
פני  על  הדבק  מיישום  להימנע  יש   

מקטעים בשטח הגדול מ-3 מ"ר.
יש להדביק את האריחים יבשים ונקיים.  

יש ליצור בעת ההדבקה מישקים על פי   
הדרישות, בעזרת ספייסרים מתאימים.

יש להמתין 36 שעות לפחות עד לפירוק   
הספייסירים.

מישקים, יש למלא ברובה. יישום הרובה   
יישום  מגמר  לפחות  ימים   4 לאחר 

מירבי  עומס   .1924 לת"י  בהתאם  יהיה 
בהתאם  יהיה  גבס  בלוקי  מחיצות  על 
לת"י 1925 ובהתאם להנחיות יצרן בלוקי 

הגבס.
נכון,  לביצוע   1555 בת"י  גם  לעיין  יש   
הדבק עומד בדרישות התקן הרלוונטיות.
שכבת  על  האריחים  את  להדביק  יש   

דבק מסורק כל עוד הוא רטוב.
בעת היישום יש להקפיד על טמפרטורה   

של 0C ל5-35.
לאחר יישום מומלץ לאוורר את המבנה.  

יש למנוע מגע של מים עם הדבק עד   
לייבוש סופי.

הייבוש  לפני  להסיר  יש  דבק  שאריות   
הסופי.

אין להוסיף מים לתערובת דבק שהחלה   
להתייבש.

במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים   
לבדוק  יש  אורבונד,  מוצרי  עם  במגע 
התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה 

של אורבונד.
באריזתו  החומר  לטיב  מוגבלת  אחריות   

המקורית בלבד.
מתאים לשימוש באריזתו המקורית עד   
הייצור  הייצור. מועד  6 חודשים ממועד 

מודפס ע"ג האריזה.
יש לאחסן במקום יבש ומוצל.  

הדבק אינו מתאים לריצוף.  

דלי במשקל 20 ק"ג  

מיוצר ע"י אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ , אזור תעשייה אלון תבור, עפולה 1812202.

אריזה


