בי ג'י טיח תרמי

לבידוד קירות פנים וחוץ.

שימושים
מיועד לשימוש כשכבת בידוד תרמי פנימי או חיצוני ,לכל סוגי המבנים.
משמש כשכבת בידוד המונעת עיבוי והיווצרות עובש.

יתרונות
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
קל ליישום
זמן עמידות משופר
נוח במיוחד ליצירת עובי מילוי גדול

נתונים טכניים
צמנט מיוחד ,חול מובחר ,פוליסטירן מותפח
בסיס:
ומוספים מיוחדים
אפור
צבע:
6°C-36°C
טמפ' יישום:
קטן מ 7.4 -ק"ג לליטר
משקל מרחבי יבש בתנור:
 7.176ואט/מטר-צלזיוס
מוליכות תרמית ביבש בתנור:
התנגדות תרמית לעובי  1ס"מ 7.709 :מטר-צלזיוס/ואט
 1.7מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר  70יום:
שק  73ק"ג
אריזה:
ראה הערות
צריכה:
מקום יבש ומוצל
אחסון:
 6חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
חיי מדף:
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הכנת התשתית
יש להסיר שכבות רופפות ,בליטות ,גופים זרים וחוטי קשירה.
יש להסיר כתמי שמן וסולר.
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבת הטיח.

הוראות שימוש
שיטה ממוכנת:
יש לשפוך את תכולת השק למכונת התזה ולכוון את מדיד המים.
ישר את הטיח בעובי הרצוי בעזרת סרגל החלקה.
ישר סופית עם מאלג' עד לקבלת מישוריות אחידה.
שיטה ידנית:
שפוך את תכולת השק והוסף כ 16-16 -ליטר מים.
ערבל בעזרת בוחש מכני עד לקבלת תערובת הומוגנית.
מרח שכבה דקה בעזרת מאלג' תוך הידוק אל הקיר.
מלא עד לעובי הרצוי.

הערות
תצרוכת אופיינית:
משקל בנפח  96ליטר
עובי השכבה 7 :ס"מ –  3.4מ"ר לשק
עובי השכבה 3 :ס"מ –  7.76מ"ר לשק
עובי השכבה 4 :ס"מ –  1.9מ"ר לשק
עובי השכבה 6 :ס"מ –  1.36מ"ר לשק

ההספק תלוי במישוריות הקיר ובמיומנות המבצע.
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