בי ג'י טיח אקרילי

טיח אקרילי מוכן לשימוש לציפוי תשתיות שונות.

שימושים
טיח אקרילי מוכן ליישום בעובי של כ 3-4 -מ"מ .מכיל סיבים פלסטיים ,למניעת
סדיקה ,בעל עמידות מכאנית גבוהה .מיועד לציפוי לוחות פוליסטירן (קלקר)
ותשתיות שונות לפני שפריץ או ציפוי גמר אחר .מומלץ כטיח בחדרי ביטחון.

יתרונות
מוכן לשימוש
קל ונוח ליישום
מונע סדיקה ושחיקה
עמיד בהולם
מאפשר לקיר לנשום עמיד במים

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
משקל מרחבי:
זמן פתוח:
זמן ייבוש:
אריזה:
צריכה:
אחסון:
חיי מדף:

חול ,גיר ,פולימרים אקריליים ,סיבים סינטטים
בז'
6°C-36°C
 7.69ק"ג לליטר
כ 77 -דקות
כ 74 -שעות
דלי 76 ,ק"ג
כ 7.3 -ק"ג למ"ר
מקום יבש ומוצל
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הכנת התשתית
נקה היטב בעזרת מברשת קשה את המשטח המיועד ליישום מאבק ,שמנים
וחלקים רופפים .יש להחליק ולסתום חורים גדולים וליישר במידת הצורך.
מומלץ לשפשף קלות את פני הקלקר בעזרת מברשת קשה ,אם הלוחות נחשפו
לשמש.

הוראות שימוש
מרח שכבה בעובי  3מ"מ של טיח והטבע בתוכה רשת מסיבי זכוכית או סיבים
פלסטיים .החלק בעזרת מרית את הטיח.
במידת הצורך הוסף טיח עד לכיסוי מלא של הרשת .לאחר ייבוש מלא (בין 74-
 40שעות) יש ליישם שכבת גמר.

הערות
יש להקפיד על חפיפה של כ 3 -ס"מ בין יריעות הרשת.
במזג אויר חם במיוחד ניתן להוסיף  3%מים לטיח ולערבב בעזרת בוחש מכאני.
יש להגן על משקופים ,אדני חלונות וזכוכיות.
אין למרוח שטח גדול מדי לפני הנחת הרשת.
בגמר העבודה יש לשטוף את כלי העבודה היטב במים.

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
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