
לתיקון ומילוי סדקים, חורים וכהכנה לצבע, אינו משאיר אבק.
קלבונד-שפכטל מקצועי 

חומר

ליישום  במיוחד  ולבן  דק  אבקתי  שפכטל   
ידני המעניק גימור מושלם.

מיועד בעיקר להכנה לצבע ומילוי סדקים.  
מתאים לקירות ותקרות.  

מתאים ליישום על לוחות גבס, בלוקי גבס,   
טיח גבס, טיח צמנטי, בטון יצוק וכד׳.

לשימוש פנימי בלבד.  
לחים  במקומות  לשימוש  מתאים  אינו   

מאוד.
מים  בתוספת  לשימוש  מוכנה  התערובת   

בלבד.
.A התאמה לתקן ישראלי: ת"י 3970. כינוי  

תחומי יישום

אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.  
יש להשתמש בחומר עד כ 30 דקות לאחר   

הכנתו. 
של  טמפ׳  על  להקפיד  יש  היישום  בעת   
5-35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא 

קרינת שמש ישירה.
לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.  

נוספים  חומרים  משלבים  בו  שלב  בכל   
לבדוק  יש  מוצרינו,  עם  במגע  הבאים 

התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה.

תכונות

אינו נסדק  

אינו שוקע  

קל ונוח לשימוש  

אינו משאיר אבק  

מתייבש באופן אחיד ובזמן קצר יחסית  

ניתן לשפשף בנייר לטש  

חזק ויציב לאחר ליטוש  

קלבונד
)1 ק״ג / 5 ק״ג(

קלבונד

5/1 ק"ג

שפכטל מקצועי
א תיקון ומילוי סדקים וחורים 

א כהכנה לצבע א אינו משאיר אבק
א קל ונוח ליישום



הוראות הכנה ושימוש לפני יישום

בכלי  קלבונד  ק״ג  כ-1  באיטיות  לפזר  יש   
יש  נקיים.  מים  ליטר  כ-1/2  המכיל  נקי  כיבול 
כ דקה, לערבל בעזרת  להניח לחומר להיספג 
אחידה  תערובת  לקבלת  עד  מתאים   שפכטל 

)ללא גושים(.
של  משיירים  נקי  הערבול  כלי  כי  להקפיד  יש   
מנת  על  וזאת  אחר  לכלוך  או  אחרים  חומרים 

למנוע כי תכונות הקלבונד ישתנו.

על  למרוח את הקלבונד באמצעות מאלג’  יש   
דקות,  מספר  להמתין  יש  הנדרש.  המקום  גבי 
החלקה  לפני  הצורך.  פי  על  ולהחליק  ליישר 
התיקון  מקום  את  מעט  להרטיב  ניתן  סופית, 

ולשפר את ההחלקה. 
לאחר ייבוש החומר ניתן לשפשף בנייר לטש.    

לאחר כ 60 דקות שפכטל קלבונד קשוי.  

תצרוכת חומר

הרכב: גבס טבעי ומוספים.

תכולת שק: 1 ק"ג/5 ק״ג )%י+3(.

אחסון: יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.

אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

טלפון: 03-6342853

טלפון: 04-6521141

03-6342894 פקס: 

04-6521448 פקס: 

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597

מפעל: אזור תעשיה אלון תבור עפולה 1012202


