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מפרט ביצוע איטום מרפסות
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הכנת השטח
ניקוי מוחלט של המרפסת מכל לכלוך ,שאריות בניה ,טיט ,צבע ,וכד' לקבלת פני בטון חזקים נקיים ויציבים.
בחיבור בין הרצפה לקיר קונזולי ובין הרצפה לחגורת הפרדה של הסלון יש לחתוך עם דיסק נזילות בטון )מהיציקה(,
עודפי בטון וכד' .ולסתת עד לקבלת פינה ישרה ונקיה.
במקומות הנ"ל יש לחתוך עם דיסק כפול חריץ בזוית  45לרוחב  1ס"מ ועומק  1-2ס"מ ככל האפשר ולנקות מאבק.
ניתן לבצע חריץ  +סיקפלקס בכל ההיקף ולחסוך רולקה צמנטית.
אם לא מבוצע חריץ מסביב ,ביצוע רולקה צמנטית קטנה ממלט חול  1:2בתוספת סיקה לטקס Mללא דילול.
בתערובת הנ"ל גם לבצע סגירת סגרגציות לחורים בקיר ובמעקות אם נדרש .כל הרולקות  +תיקונים יקבלו אשפרה
במינון ובמהירות הנדרשים למניעת התייבשות "ושרפת" התערובת מהחום והיובש.
ביצוע חריץ  1x1או  2x1בין הקולטן לבטון.
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איטום
איטום החריץ בין הקולטן לבטון עם סיקפלקס  . 11FCפעולה זו מבטיחה איטום המרזב ללא קשר לאלמנט שיחובר.
מריחת סיקה פריימר  WASPבחריץ ומילוי בסיקפלקס פרו . WF 3
למחרת ייבוש הסיקפלקס איטום המרפסת בשתי שכבות סיקה טופ סיל  107בכמות של  4ק"ג/מ"ר .ברולקות
ישוריין הטופ  107עם רשת אינטרגלס ברוחב  20ס"מ לכל אורך הרולקות .גובה האיטום יהיה עד מעל כל
השכבות  5 +ס"מ מתחת לאבן או עד לחיבור עם האבן.
אשפרה יומיים פעמיים ביום.

ג.

מדה שיפועים:
את המדה ניתן לבצע מיד בגמר האשפרה ויבוצע כדלקמן:
התערובת תהיה ממלט חול  3:1החול יהיה  60%זיפזיף  40% +סומסום  3-5מ"מ .במקומות בהם העובי יעלה
על  3-4ס"מ תבוצע שכבה עם חספוס ולאחר כמה שעות התקשות שכבה נוספת להשלמה .לבטון יוסף תוסף
לטקס  10) 20% Mליטר לשק מלט(.
תוכן שמנת הדבקה אשר מורכבת ממלט חול  1:1בתוספת  SB 112מדולל במים  . 1:1התערובת תוכן בדלי במקביל
עם הבטון שיוכן בטפלה.
שיטת הביצוע:
מתיחת חוטים או סרגלים לשיפועים.
הכנת  2התערובות הנ"ל בטון  +שמנת.
מריחת שמנת הדבקה על גבי הטופ  107בעובי  2-3מ"מ ויישום הבטון על גבי השמנת בעודה רטובה החלקה.
יש לאשפר במשך  4ימים לפחות  2-3פעמים ביום .הדבקה אפשרית לא פחות משבוע לאחר גמר האשפרה ועד
לייבוש המדה.

.3
.4
.5
.6

.4

.1

.2

.1
.2
.3
.4

ריצוף:
הריצוף יבוצע בהדבקה עם לטקס סופר  SB112או עם  .Ceram 205עובי ההדבקה כ –  3-5מ"מ ויש לחשב הגבהים
בהתאם לעובי הקרמיקה  +הדבק.
רובה:
מומלץ לסיים עם פוגות  2-3מ"מ .הרובה המומלצת הנה סיקה סרם  TGבמבחר גוונים .הרובה אטימה ועמידה בתנאים קשים.
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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