
חומר

שליכט צמנטי רב עובי  •
גוון: לבן / אפור.  •

שכבת גמר צמנטית ליישום ידני.    •
 1.5-8 ועבה  דקה  בשכבה  ליישום  מתאים   •

מ״מ. 
לשימוש חיצוני ופנימי.  •

צמנטי  טיח  יצוק,  בטון  להחלקת  מתאים   •
בקירות ובתקרות.

מתאים כרקע לשליכט צבעוני וצבע.  •
מים  בתוספת  לשימוש  מוכנה  התערובת   •

בלבד.
ניתן לגימור במרקם חלק או במרקם חולי   •

עדין.

איפיונים טכניים

חוזק לחיצה< 6.2 מגפ"ס.  •
חוזק כפיפה < 2.2 מגפ"ס.  •

חוזק הידבקות < 0.37 מגפ"ס.  •
משקל מרחבי אבקה: 1.25 ק"ג/ליטר.  •

כושר כיסוי: 25 ק״ג אבקה לכיסוי של כ-8   •
מ״ר עובי 3 מ״מ.

תכונות ייחודיות

מתאים ליישום בעובי עד 8 מ״מ    •
)בשתי שכבות(.  

בעל הידבקות מצוינת לתשתית.  •
בעל עמידות מצויינת בתנאי לחות.   •

• בעל חוזק מכאני גבוהה.

שליכט צמנטי רב עובי

SUPERMAX



הוראות הכנה ושימוש
לפני יישום:

יש לשטוף את הקיר יום לפני היישום.  •
נקייה,  יבשה,  להיות  צריכה  ליישום  המיועדת  התשתית   •
ללא אבק, ללא צבע וללא שיירי שמן וכן שאריות אגרגט 

שאינו אחוז היטב.
חוטים  בולטים,  חלקים  מראש  להסיר  או  להחליק  יש   •

שזורים, ברזל מזוין, קוצי מתכת, שאריות עץ וכד’.
נקי  גבי בטון, הבטון צריך להיות  יישום על  במקרה של   •

משמן, אבק ומלחים.
:SUPERMAX -הכנת ה

יש לפזר תכולת שק 25 ק״ג SUPERMAX בכלי קיבול נקי   •
המכיל 9-10 ליטר מים נקיים ולערבל במערבל )מיקסר( 
מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.  

יש להמתין כ-3 דק׳ ולערבב שנית.  •
במידת הצורך הוסף מים עד לקבלת עבידות רצויה.  •

:SUPERMAX -יישום ה
יש למרוח את ה-SUPERMAX על פני השטח באמצעות   •

מאלג׳ תוך כדי הידוק אל התשתית.
בצורה  השטח  פני  על  מיושם  החומר  כי  להקפיד  יש   •

אחידה ומושלמת.
לאחר ייבוש מלא של השכבה הראשונה, מיישמים שכבה   •

שניה עד לעובי הרצוי.
החומר  לייבוש  מעט  להמתין  יש  חולי,  מראה  לקבלת   •

ולשפשף בעזרת ספוג כתום לח.

נתונים כלליים

מכיל: צמנט אפור, אגריגטים מדורגים ומוספים פולימרים.
תצרוכת אופיינית: כ 3.2 ק״ג למ״ר בעובי 3 מ״מ.

תכולת שק: 25 ק״ג / 40 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.

החומר  לייבוש  מעט  להמתין  יש  חלק,  מראה  לקבלת   •

לשפשף בעזרת ספוג כתום לח ומייד לאחר מכן להחליק 

במאלג’ נירוסטה.

נדרש להמתין לפחות 72 שעות לפני הצביעה.  •

הנחיות כלליות ואזהרות: 

לו  ואין להוסיף  אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות   •

מים.

בעת היישום יש להקפיד על טווח טמפרטורה של 5-35   •

מעלות צלזיוס.

לאחר היישום  רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.  •

במגע  הבאים  נוספים  חומרים  משלבים  בו  שלב  בכל   •

מחלקת  עם  ולהתייעץ  התאמה  לבדוק  יש  המוצר,  עם 

ההדרכה של אורבונד.

אין לצבוע על גבי SUPERMAX שאינו התייבש לחלוטין.  •

הצבע/השליכט  יצרן  ידי  על  יינתנו   לצביעה  הנחיות   •

הצבעוני.

במקרה של תשתית סדוקה, יש להתייעץ קודם השימוש   •

עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.

לא נדרשת אשפרה.  •

טלפון: 03-6342853

03-6342894 פקס: 

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597


