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דבק (פלסטר) על בסיס גבס
כותרת
חומר
דבק על בסיס גבס איכותי במיוחד ליישום
ידני.
בעל כושר הידבקות מעולה.
מתאים בעיקר להדבקת לוחות גבס ולוחות
גבס מודבקים בפוליסטירן מוקצף (קלקר)
אל קירות כ" -טיח יבש".
מתאים ליישום על בלוקי בטון ,בלוק תאי,
בטון יצוק וכדומה.

תכונות ייחודיות
מתאים לעיגון קופסאות חשמל ,הדבקת
פינות טיח ,מייקים ועוד.
לשימוש פנימי בלבד.
התערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים
בלבד.
התאמה לתקן ישראלי :ת"י .3970
כינוי קשרני גבס .A
בעל תו ירוק.

אינו נסדק ,מתייבש באופן אחיד ובזמן
קצר יחסית.

איפיונים טכניים
תצרוכת :כ 5-ק"ג למ"ר.

הוראות הכנה ושימוש
לפני יישום:
התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה ,יבשה,
ללא שיירי שמן ,אבק וצבע.
יש להחליק או להסיר מראש חלקים בולטים ,חוטים
שזורים ,ברזל מזוין ,קוצי מתכת וכדומה.
יש לכסות את הברזל הגלוי בשכבת בטון.
מומלץ למרוח פריימר מסוג  CONTACTשל אורבונד
בתשתית בעלת כושר ספיגה נמוך במיוחד ,כגון קיר בטון
חלק.
מומלץ למרוח פריימר מסוג סטוק פריימר או שווה ערך,
בתשתית בעלת כושר ספיגה גבוה ,כגון בלוק תאי.
הכנת ה:PERLFIX-
יש לפזר באיטיות תכולת שק של  25ק"ג  PERLFIXבכלי
כיבול נקי ,המכיל כ 15-ליטר מים נקיים.
יש להניח לחומר להיספג כ 2-דקות ,לערבל בערבל
(מיקסר) מכני מתאים ,בקצב של כ 400-סיבובים בדקה,
עד לקבלת תערובת אחידה ,הומוגנית וללא גושים.
יש להקפיד לנקות את הכלים משיירי גבס או לכלוך
אחר בין מנה למנה ,בכדי למנוע שינוי בתכונות
ה.PERLFIX -
יישום:
יש למרוח את דבק הגבס  PERLFIXבעזרת מרית פלדה
(מאלג') על פני לוח הגבס ,באופן הבא:
בהיקף הלוח יהיו פסי דבק רצופים ברוחב של  5-10ס"מ,
בעובי מינימלי של  1.5ס"מ.

בשטח הלוח גבשושיות דבק בקוטר של  30ס"מ ובעובי
של  2-3ס"מ ,והמרחק בין הנקודות כ 30 -ס"מ.
הדבקת הלוח לתשתית תתבצע בלחיצה והזזה עד
לקבלת המישוריות הנדרשת.
הפילוס והיישור יהיה בעזרת סרגל אלומיניום.
יש להימנע מלדפוק ישירות בפטיש על גבי הלוח.
יש להרחיק את קצות הלוח מפני הריצוף בעזרת שימוש
ב"קלין".
בהדבקת לוחות גבס עם פוליסטירן ,יש למרוח את כל גב
הלוח בשכבת .PERLFIX
עם תום ההדבקה ,יש לתמוך את הלוחות למשך כשעה
בעזרת לוחות עץ וכד' ,על מנת להבטיח הידבקות
ה PERLFIX -אל התשתית.
הנחיות כלליות ואזהרות
יש להשתמש בחומר עד  30דקות לאחר הכנתו.
אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
בעת היישום יש להקפיד על טמפ' של  35-5מעלות
צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם
מוצרי אורבונד ,יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת
ההדרכה של אורבונד.
הדבק אינו מתאים לשימוש במקומות לחים מאוד.

נתונים כלליים
מכיל :גבס טבעי ומוספים.
תצרוכת אופיינית :כ  5ק״ג למ״ר.
תכולת שק 25 :ק״ג.
אחסון :יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות.
החומר מתאים לשימוש  6חודשים ממועד ייצורו ,כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.
אחריות היצרן לחומר בלבד כאשר ארוז באריזתו המקורית.

הנהלה ושיווק :החרושת  30אור יהודה 6037597
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