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מפרט טכני לחיפוי והדבקה של גרניט פורצלן ,שיש ,אבן ,שיש גרניט ועוד עם סיקה
SBלטקס סופר SB-112
כללי :לטקס סופר  SB-112משמש להדבקות ישירות של קרמיקה ,גרניט ,אבן שיש וכו' לתשתיות על גבי קירות ורצפות בחוזקים
גבוהים.
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מפרט הדבקה לגרניט פורצלן על גבי חול מיוצב:
המפרט מיועד להדבקה של קרמיקה מסוג גרניט פורצלן על גבי טיט וחול מיוצב.
תשתית חול מיוצב תוכן כנדרש ממלט מעורב בחול ומפוזר בעובי הנדרש .לפי הצורך ניתן להכין את התשתית
הנ"ל מחול נקי ואילו החול המיוצב יהיה מעל לחול בעובי כמה ס"מ.
הטיט יהיה ממלט חול  2:1ויהיה בהתאם לנדרש מחול זיפזיף  +מלט או מטיט לריצוף .לטיט יוכנס מוסף לטקס
סופר  SB-112בכמות של  10%ממשקל הצמנט.
הדבק על הגרניט יהיה מסוג לטקס סופר  SB-112מעורב כפי שהוא עם מלט חול ביחס .1:1
הוראות ביצוע:
 .1יש להכין שתי תערובות כנ"ל:
תערובת הדבק כמפורט בסעיף ג' לסמיכות שפכטל נוחה לעבודה.
תערובת טיט כמפורט בסעיף ב' לסמיכות נוחה ליישום.
 .2הקרמיקה תהיה נקיה ללא אבק ניסור או לכלוך ויש לנגב את גב הקרמיקה עם בד לח או ספוג
 .3יש להניח ולצוף את הטיט בעובי הרצוי על גבי תשתית החול המיוצב.
 .4יש למרוח את תערובת הדבק  SB-112עם מלג' משונן באופן מלא על גב האריח.
 .5יש להניח את הקרמיקה על גבי הטיט רטוב על רטוב ולהדק.
 .6מומלץ להכין את הטיט ביחס מים צמנט נמוך ככל האפשר .עודף מים יגרום להחלשות הדבק.
 .7מומלץ להשאיר פוגות עד  6מ"מ.
 .8תפרי דמה על פי תכנון או דרישה.
 .9ניתן לדרוך על המשטח לאחר יומיים .עומס מכאני )תנועה רבה ,עגלות וכו'( לאחר  7ימים.
הדבקה ישירה על קירות ורצפות
הדבק יהיה מלטקס סופר  SB-112מעורבב ישירות עם מלט חול  1:1לסמיכות שפכטל נוחה ליישום.
אריחי הקרמיקה או השיש יהיו נקיים מאבק ולכלוך ויבשים .על התשתית להיות יבשה.
את הדבק יש למרוח הן על גבי התשתית והן על גבי האריח עם מלג' משונן בעל שיניים מתאימות לעובי ההדבקה
ולהצמיד רטוב על רטוב תוך לחיצה וסיבוב קל לשני הצדדים ליצירת ואקום .יש למרוח  1-2אריחים כל פעם וכנ"ל
על פני הקיר .אין למרוח שטח קדימה מעבר ל  2אריחים כל פעם.
התערובת הנ"ל מאושרת וניתן להשתמש בה במידת הצורך גם כשכבת איטום לפני ההדבקה כאשר ניתן להדביק
עליה עוד באותו היום.
הערות:
 .1בהדבקות ישירות במיוחד על גבי רצפות בטון קיימת שכבת מי צמנט )  ( LAITANCEהנוצרת בעת החלקת הבטון .זוהי שכבה
דקה וחלשה אשר גורמת להתנתקות דבקים וציפויים לכן במקרה של הדבקה ישירה מומלץ לשטוף את הרצפה בחומצה או לבצע
ליטוש להורדת מי צמנט.
 .2ניתן להשתמש בדבק גם בשכבת הדבקה  THIN METHOODוהן רב עובי  METHOOD THICKבמקרה ויש צורך בהדבקה
עבה או מיוחדת יש לקבל מאתנו המלצות והדרכה.
 .3המפרט הינו לשימוש בדבק ואינו מהווה מפרט לבניין כלשהו מאחר ובמפרט הדבקה נדרש תכנון תפרי הרפיה ,פוגות ,עובי
הדבקה ,איטום וכד' ולכן יש לקבל מפרט מותאם ומומלץ לכל פרוייקט בנפרד .כולל אחריות.
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע
והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון ,טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים .ההבדלים
בין חומרים ,תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה ,מהמלצות כתובות כל שהן ,או מכל ייעוץ
אחר שיוצע ,מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת ,או ליצור אחריות משפטית כל
שהיא .הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו .על המשתמש לפנות לפרסום העדכני
ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר .ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.
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