שליכט בגר רב עובי חוץ –

FINISH BAGAR

תיאור המוצר
 שפכטל בגר רב עובי ( 1-6מ"מ) צמנטי להחלקת קירות ותקרות חוץ ופנים.
 לשימוש חיצוני ופנימי.

שימושים עיקריים
 שפכטל בגר רב עובי צמנטי (עד  6מ"מ) להחלקת קירות ותקרות חוץ ופנים כהכנה לצבע או
שליכט צבעוני.
 בעל גימור עדין וחלק במיוחד.
 מתאים ליישום על תשתית טיח צמנטי וקירות בטון.
 ליישום בעובי  1 – 6מ"מ (בשתי שכבות).
 מתאים למערכת טיח תרמי.
 מתאים ליישום בממ"ד.
 מתאים ליישום בחדרים רטובים מעל גובה המשקוף.
 תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

תקנים
 מתאים לדרישות התקן הישראלי .1920

נתונים טכניים
 משקל מרחבי 1.1 :ק"ג  /ליטר.
 חוזק הדבקות במתיחה לאחר  28יום :גדול מ  0.5מגפ"ס.
 חוזק בלחיצה לאחר  28יום :גדול מ 2 -מגפ"ס.
 מקדם ספיגה נימית :קטן מ 1 -ק"ג למ"ר לחצי שעה.
 משך השימוש לעבודה לאחר ערבול :כשעתיים.

הוראות הכנה ושימוש
הכנת התשתית
 התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות יבשה ,נקיה ללא אבק ,ללא צבע ,ללא שיירי שמן
ושאריות אגריגט שאינו אחוז היטב.
 יש להסיר ולהחליק חלקים בולטים ,חוטים שזורים ,וקוצי מתכת.
 במקרה של יישום על גבי בטון ,הבטון צריך להיות יבש ונקי משמן וגריז.
 יש לשטוף את הקיר לפני היישום בלחץ מים.

הכנת החומר
 יש לפזר באיטיות תכולת השק  20ק"ג לכלי כיבול נקי המכיל  6-7ליטר מים נקיים ,יש להניח
לחומר להיספג כ 3 -דקות לערבל במערבל (מיקסר) מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה,
עבידה וללא גושים.
 יש להמתין מספר דקות ולערבל שנית לפני השימוש.
 יש להקפיד כי כלי הקיבול נקי משאריות חומר או לכלוך אחר.
יישום
 יש למרוח את החומר באמצעות מרית חלקה (מאלג') על פני השטח תוך הידוק אל התשתית.
 יש להקפיד כי החומר מיושם בכל השטח בצורה אחידה ומושלמת ,לאחר ייבוש השכבה
הראשונה ,מיישמים שכבה שניה.
עובי  2השכבות לא יהיה גדול מ 6-מ"מ.
 מחליקים בעזרת ספוג עדין ולח.
 ניתן להחליק בעזרת מאלג' נירוסטה.
 ניתן לשפשף בעזרת נייר זכוכית עדין לאחר ייבוש החומר כחלק מתהליך ההכנה לצבע.
 יש לבצע אשפרה בעזרת מתז גינה  3ימים לאחר היישום.
 לאחר ייבוש סופי יש ליישם מערכות צבע

הרכב
 צמנט לבן  /אפור ,אגרגטים עדינים ומדורגים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית
כ 1.1-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ
גוון
 לבן/אפור
אריזה
 שק במשקל  20ק"ג 80 ,שקים במשטח.
אחסון
 במקום מוצל ויבש ,חיי מדף  6חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים.
הנחיות כלליות ואזהרות


אין לערבב ולהוסיף למוצר זה חומרים אחרים לרבות גבס.



המוצר אינו מיועד ליישום על גבי תשתיות גבס לרבות טיח גבס.



אין ליישם פריימר קונטקט (או כל פריימר אחר) קודם ליישום הפיניש בגר.



נדרש להמתין לייבוש מלא לפני צביעה ,בכל מקרה ,אין לצבוע ע"ג חומר לח.



ביישום חיצוני אין ליישם לפני או כשיורד גשם.



אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.



אין להשאיר את הפיניש בגר חשוף ויש ליישם עליו שכבת צבע בגמר היישום.



ביישום חיצוני החשוף לשמש וגשם חובה לבצע צבע אקרילי עמיד למים בהתאם להנחיות
יצרן הצבע.



ביישום חיצוני המוגן מפני שמש וגשם כדוגמת תחתיות של מרפסות ,חובה ליישם צבע
חוץ עמיד למים בהתאם להוראות יצרן הצבע.



ביישום שליכט צבעוני יש לפנות ליצרן השליכט הצבעוני לקבלת מפרט.



טמפ' עבודה  5°C – 35°Cללא רוח וקרינת שמש ישירות.



יש להגן על העור והעיניים ,במקרה של מגע יש לשטוף במים.

אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש.
על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ,התאמה למוצרים אחרים עימם בא
המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים .אנו שומרים לעצמנו את
הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת .באחריות המשתמש
להתעדכן בעדכונים האחרונים.

