בי ג'י בגר חוץ

שפכטל חוץ להחלקת בטון וטיח.

שימושים
שפכטל חוץ להחלקת בטון וטיח וכהכנה לצבע רמת גימור –עדינה
מיועד לעובי של עד  4מ"מ.
להחלקת קירות,תקרות ועמודי בטון ,טיח צמנטי ,טיח מגן של טיח תרמי ,טיח
ממ"דים
משמש כשפכטל חיצוני ופנימי ,מתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י  1777לטיח,
ת"י  ,1414ת"י  6796ומפרט פיקוד העורף לממ"דים.
חומר נושם המאפשר מעבר אדי מים ,אינו דליק.
מונע חדירת מים.
יתרונות
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
גמר חלק ועדין במיוחד.
עבידות טובה.
חוזק הדבקה גבוה

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
משקל מרחבי ביבש:
חוזק לחיצה בגיל  70יום:
חוזק הידבקות בגיל  70יום:
זמן שמישות לעבודה:
התנגדות למעבר אדי מים:
צריכה:
אריזה:
אחסון:
חיי מדף:

צמנט ,אגרגטים מובחרים ומוספים מיוחדים
לבן
6°-36°
 1.1ק"ג לליטר
גדול מ 3 -מגפ"ס
גדול מ 7.4 -מגפ"ס
כ 1.6 -שעות
קטן מ1.6 -
כ 1.1 -ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ
שק  76ק"ג
מקום יבש ומוצל
 6חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים

אחריות המפ על היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם .כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו
ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין ,ד.נ לכיש דרום 97397 ,טל 70-6094736 :פקס 70-6094736 :אתרwww.b-gtech.com :

הכנת התשתית
חתוך חוטי ברזל ,הוצא מסמרים וקרשים ,סתת חצץ בולט ,סלק שכבות רופפות.
שטוף הקיר במים ,הסר אבק ,לכלוך ושומנים ,גריז ,צבע.
בצע "ביג'י בגר חוץ" לאחר שחלפו לפחות  9ימים מגמר ביצוע שכבת טיח היישור.
בדוק שגימור פני הבטון או הטיח ,יהיה כך שסטיית פני השטח מן הישר לא תעלה על 3
מ"מ לאורך  7מ' .מומלץ להרטיב את התשתית לפני היישום.

הוראות שימוש
שפוך תחילה  0 -9ליטר מים לתוך מערבל מכני.
שפוך את כל תכולת השק וערבל עם מערבל מכני במשך כ 3 -דקות עד לקבלת
עיסה אחידה ,עדינה ונקייה מגושים (כמויות קטנות ניתן לערבל גם במקדחה).
המתן  6דקות וערבב שנית.
מרח את החומר תוך כדי הידוק לקיר ,בעזרת כף טייחים ומאלג' מתכת ,בעובי
שכבה הדרוש לכיסוי השטח והמתן ליבוש השכבה.
מרח שכבה דקה נוספת והחלק בעזרת ספוג לח ,עד לקבלת גמר חלק ואחיד.
עובי השכבה הרצוי הוא  1-7מ"מ.
התז מים נקיים ,החל מהיום שלמחרת היישום ובמשך  3ימים .בימים חמים יש
להתחיל באשפרה עוד באותו היום.
הערות
החומר ניתן לליטוש בעזרת ניר לטש לאחר היישום.
רצוי לא ליישם את החומר בעובי נמוך מ 7-מ"מ.
כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד .בכל
מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
אין ליישם "ביג'י בגר חוץ" בטמפרטורת תשתית נמוכה מחמש מעלות צלזיוס וגבוהה מ36 -
מעלות.
אין ליישם "ביג'י בגר חוץ" כשיורד גשם ,או כאשר נושבות רוחות חזקות.
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
אין ליישם "ביג'י בגר חוץ" על קיר רווי במים או על טיח טרי
אין ליישם "ביג'י בגר חוץ" על תשתית ספוגה במלחים.
ניקוי הכלים והערבול יעשה בעזרת מים ומברשת כל זמן שהחומר טרי ,ניתן להיעזר בסבון.
היות והחומר צמנטי ,יש להגן היטב על העור והעיניים .במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים
זורמים.
אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם .כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו
ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין ,ד.נ לכיש דרום 97397 ,טל 70-6094736 :פקס 70-6094736 :אתרwww.b-gtech.com :

