
.Knauf Fireboard מרק )אבקת שפכטל( ייחודי למילוי מישקים והחלקת פני שטח של לוחות

 FIREBOARD SPACHTEL מרק פיירבורד

חומר

מרק Fireboard הינו אבקה ייחודית על בסיס 
מעכבי  וחומרים  מינרלים  בתוספת  גבס 
בעירה, המותאם למילוי מישקים והחלקת פני 

.Knauf Fireboard שטח של לוחות
מיועד לשימוש פנימי בלבד.

תחומי יישום

)איחוי(  למילוי  משמש   Fireboard מרק 
לוחות  של  שטח  פני  והחלקת  מישקים 
 Q2-ו  Q1 גימור  לרמת  בהתאם   Fireboard
)רמת גימור בסיסית ורמת גימור טובה על פי 
 Q4 או Q3 ת"י 1924(. כדי לקבל רמת גימור
1924( נדרש  )רמת גימור מעולה על פי ת"י 
שפכטל  או   Finish V שפכטל  ליישם  בנוסף 

.Finish A
סרט השריון במישקים יהיה סרט שריון מרשת 

סיבי זכוכית.

תכונות

 אבקה מוכנה לערבוב
 ערבוב ללא גושים

 בעל כושר הידבקות גבוה
 מרקם גמיש

 חומר על בסיס גבס ייחודי בשילוב 
  מעכבי בעירה

 רמה גבוהה של אחזקת מים

FIREBOARD
SPACHTEL



הוראות הכנה ושימוש לפני יישום

הכנה לפני יישום 
יש להרכיב את לוחות Fireboard על קונסטרוקציה יציבה. 
לנקות  נדרש  מאבק.  ונקיים  יבשים  להיות  הלוחות  על 
.Fireboard מאבק ולכלוך את האזור בו מיישמים את מרק

יישום
יש לפזר מרק Fireboard לתוך מים נקיים עד לקו המים 
)לכל היותר 2.5 ק"ג לתוך כ- 2 ליטר מים(. לאחר מכן יש 
אחיד  במרקם  תערובת  לקבלת  עד  טייחים  בכף  לערבב 

ויציב, מבלי להוסיף חומר.

איחוי מישקים
 Fireboard מרק  של  דקה  שכבה  ליישם   יש 
)מינימום 1 מ"מ( ולהטביע לתוכו סרט שריון מרשת סיבי 
זכוכית. יש להמשיך לשלב הבא רק לאחר שחומר המילוי 

התייבש לחלוטין.

החלקת פני שטח
יש ליישם שכבת החלקה דקה בעובי כ-1 מ"מ של מרק 

 Q2 על כל פני השטח, לקבלת משטח באיכות Fireboard
)רמת גימור בסיסית ורמת גימור טובה על פי ת"י 1924(.

במידת הצורך, ניתן לשייף בעדינות את פני חומר המילוי, 
לאחר התייבשותו.

זמן יישום
הכנת  לאחר  דקות   45 בתוך   Fireboard מרק  ליישם  יש 
לנסות  ואין  שהתקשה  בחומר  להשתמש  אין  החומר. 
להחזיר לו את הגמישות ע"י הוספת מים או בחישה כדי 

להשמיש אותו בחזרה.
לאחר  שטח,  פני  והחלקת  מישקים  מילוי  לבצע  מומלץ 
ולא  הקיימים(,  הסביבה  )בתנאי  באתר  אוקלמו  שהלוחות 
ניתן יותר לצפות לשינויים גיאומטריים, כדוגמת התפשטות 

או התכווצות.

טמפרטורת היישום / אקלים
  .5-35oC יש להקפיד על טמפרטורה של  בעת היישומים 

על המשטח להיות נקי מאבק.  

טלפון: 03-6342853

03-6342894 פקס: 

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597

Knauf reference: K466  2010-07

נתונים כלליים

מילוי מישקים היקפיים: בקירוב 0.15 עד 0.20 ק"ג למטר אורך מישק.
החלקת פני שטח: בקירוב 0.55 עד 1.2 ק"ג למ"ר. משתנה בהתאם למספר השכבות.

תכולת שק: 10 ק״ג.
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.


