
חומר למילוי מישקים

KF כוחלה

חומר אבקתי רב עובי למילוי מישקים )פוגות( פנים וחוץ 25 – 5 מ"מ

תצרוכת אופיינית

שימושים עיקריים
• מתאים למילוי מיישקי אריחים בקירות וברצפות.	
• מתאים ללוחות שיש, אבן, אריחי קרמיקה ופורצלן.	
• מתאים למילוי מיישקים בקירות בשיטת ברנוביץ.	

• בעל חוזק גבוה וכושר הידבקות גבוה.	
• אוטם נגד מים, נושם ומאפשר מעבר אדי מים.	
• מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.	

תקנים
• 	68887 יצרן  מס'   1661 תקן  תו  בעל 
• ת"י 	  ,1555 ת"י  לדרישות  מתאים 

לאבן   1872 ות"י  טבעית  לאבן    2378
מלאכותית.

נתונים טכניים
• משקל מרחבי: 1.5 ק"ג/ליטר.	
• חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 15 מגפ״ס.	
• מקדם ספיגה נימית: קטן מ- 0.5 ק"ג למ"ר לחצי 	

שעה.
• משך השימוש לעבודה לאחר ערבול – כשעה.	

• מתייחס לאריחים בעובי 10 מ"מ. 	
• בהתאם 	 להשתנות  עשויה  הצריכה 

לניקיון התשתית ולעומק מילוי החומר.

הוראות הכנה ושימוש
הכנת התשתית

• )פוגות( 	 המיישקים  השטח,  פני  את  לנקות  יש 
והאריחים מחלקים רופפים, אבק, שומנים וכל גורם 

אשר יכול לגרום לכשל ביישום.
• שחלפו 	 לאחר  הכוחלה  את  ליישם  להקפיד  יש 

הזמנים הבאים:
• הדבקה בדבק – יומיים.	
• הרכבת אבן בטיט – 3 ימים.	
• הדבקה בטיט ברצפות – 7 ימים.	

הכנת הכוחלה
• יש לשפוך שק כוחלה לכלי כיבול המכיל 5.5 – 4.5 ליטר מים נקיים.	
• יש לערבל במערבל )מיקסר( מכני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה 	

וללא גושים.
• יש להמתין 3 דקות ולערבל שנית.	

מידות האריח )ס"מ(

רוחב המיישקים 
)פוגה( מ״מ
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יישום
• מלא 	 באופן  המישקים  כל  את  למלא  יש 

כוחלה,  או אקדח  מגומי  בעזרת שפכטל 
את העודפים ניתן לנקות בעזרת מטלית 
לא  עדיין  הכוחלה  כאשר  רק  רטובה 

התייבשה לחלוטין.
• הכוחלה 	 את  לנקות  ניתן  שעתיים  לאחר 

בעזרת מטלית קשיחה.

נתונים כלליים

הרכב: צמנט, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים.
גוון: אפור בהיר, אפור טבעי, אפור כהה, אבן טבעית, לבן שלג.

ניתן להתאים גוונים נוספים.

אריזה: שק במשקל 25 ק"ג, 64 שקים במשטח.

אחסון: במקום מוצל ויבש.
חיי מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים.

אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

הנחיות כלליות ואזהרות
• לאחר יישום הכוחלה, אין להרטיב את התשתית או לחשוף לגשם לפחות 24 שעות.	
• לפני יישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לצורך בחינת התאמת הגוון.	
• אין לערבב ולהוסיף למוצר זה חומרים אחרים לרבות גבס.	
• אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.	
• 	.5°C-35°C טמפרטורת יישום
• 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.

טלפון: 03-6342853

03-6342894 פקס: 

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597


