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מפרט זה הינו להדבקה של אריחי קרמיקה ,שיש ,גרניט וכד' על גבי תשתית בטון או תשתית בטון עם דבק לטקס
סופר . SB 112
שיטת ההדבקה הנה בשיטת שפכטל ) ,( THIN BED APPLICATIONאו בשיטה עבה ) .(THICK BED
עובי שכבת ההדבקה יהיה  3-5מ"מ ויבוצע עם מלג' משונן ,כאשר גודל השיניים מתאים לעובי שכבת
הדבק המיושמת) ,שינון  9x9לאריחים עד עובי  10מ"מ(.
על האריחים להיות יבשים לחלוטין ונקיים מאבק ,שאריות חיתוך ,וכד'.
השטח המיועד להדבקה יהיה חלק ,מיושר ומפולס ,כאשר הסטייה המקסימלית המותרת  ,לא תעלה על  0.1%לכל
מ"א בכל כיוון ) 1מ"מ לכל  1מטר ולא יותר מ  2-3מ"מ בכל מקרה(.
בכל קירות החוץ יתוכננו תפרי הרפיה ויסומנו מראש .במשטחים יתוכננו תפרים לפחות  4x4מ' אופקי ואנכי .תפרים אלו
ינוקו משאריות טיט לעומק המתאים .תפרי הרפיה אלו ימולאו באלסטומר אטימה חד קומפוננטי מסוג סיקפלקס
פרו  .2הכוכלה עצמה תמולא ברובה מתאימה או ברובה המורכבת ממלט חול  , 1:3בתוספת לטקס סופר SB 112
מדולל במים . 1:1
הכנת החומר ויישום:
החומר יעורבב במיכל עם מערבל חשמלי במהירות סיבוב  400סל"ד ועם מוט ערבול מתאים.
הדבק יוכן כדלקמן :תערובת יבשה 1 :יח' צמנט פורטלנד 1 ,יח' בנפח חול להדבקה דקה ו  2:1בהדבקה עבה.
החול יהיה חול נקי  0-0.05מ"מ או חול זיפזיף נקי ,יבש ומנופה .הנוזל יהיה לטקס סופר  SB 112ללא דילול ובהוספה
לתוך התערובת היבשה ,תוך כדי ערבוב עד לקבלת הסמיכות המתאימה לעבודה .יש להשתמש בדבק מידית תוך
 5דק' מגמר הערבוב .יש למרוח שכבת דבק דקה ומלאה עם מלג משונן כנדרש על תחתית האריח או האבן .יש למרוח עם מלג משונן,
בגודל המתאים לעובי הדבק  6או  9מ"מ ,שכבת דבק על הקטע המיועד להדבקה ,להצמיד את האריח למקומו וללחוץ עד להידוק סופי,
ההצמדה מידית עם מריחת הדבק .יש להקפיד ששכבת הדבק מאחורי האריח תהיה מלאה לכל שטח האריח .ליצירת פוגות יש
להשתמש במתאם מרווחים )ספייסר(.
עודף טיט על האריחים יש לנקות מייד עם ספוג לח ,כאשר הדבק עדיין טרי .במקומות המיועדים לתפרי הרפיה יש
לעבור ולנקות את הפוגה לעומק המתאים )על מנת למנוע צורך בחיתוך(.
כמות החומר בדלי שתוכננה לצורך ההדבקה לא תעלה על כמות המספיקה ליישום תוך  10-15דק' )לפי הטמפ'( .אין
למרוח שטח גדול ,אלא לכל אריח בנפרד ,לפני יישומו .תערובת שהחלה להתגבש או להתקשות בפח,
אין להחיות על ידי תוספת אלא לזרוק ולהכין חדשה.
מישקי הרפיה ימולאו בסיקפלקס פרו  2לא לפני עבור שבוע מגמר עבודת ההדבקה.
החומר מיוצר על ידי חברת רודיה מצרפת ,זמן מדף  12חודש מתאריך הייצור.
הערות:
• אין להדביק אבן על קירות חוץ או פנים עם  .SB 112עקב העדר תקן ואיסור הדבקות .לגבי הדבקת גרניט פורצלן חל
תקן  4000יש לפעול לפיו.
• אין לראות במידע המופיע במפרט זה משום התחייבות כלשהיא בפני המשתמש ויש לראותו בגדר מידע כללי בלבד.
לגבי התאמת החומר לשימוש הנדרש יש לפנות למשרדנו.
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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