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גראוטינג להזרקה.
טיח נוזלי המכיל סיד הידראולי  N.H.L5לליכוד קירות אבן או לבנים ע"י הזרקה.

יישום

שימושים

הספג את כל הקיר שמטופל במים תוך שימוש בחורים שנוצרו להזרקת  .weber.calce.iniezioneיש
להמתין כ  24שעות לניקוז המים שנותרו במבנה .במקרה של חומרי בניה סופגים יש לקדוח את חורי ההזרקה
במרווחים של כ  40-50ס"מ .עבור קירות מחומרים צפופים כגון לבנים יש לקדוח במרווחים של כ  20-25ס"מ.
עומק הקידוח כשני שליש מעובי הקיר .בקירות עד עובי של כ  60ס"מ אפשר לקדוח רק מצד אחד של הקיר.
בקירות עבים יותר ,מומלץ לעבוד משני צידי הקיר .יש לקדוח את החורים בזוית של  45מעלות .יש לערבב
 weber.calce.iniezioneעם מים ביחס של ) 31%כ 7.5-ליטר לשק של  25ק"ג( בעזרת המקדח במהירות
נמוכה או במערבל מיוחד עם מד לחץ לויסות לחץ הסניקה .בכל אחד מהחורים יש למקם צינור פלסטיק
באורך של ה  30-40ס"מ ,ובקוטר של כ  15-20מ"מ .יש להחדיר את הצינורות לעומק של  10ס"מ מהודקים
בעזרת  weber.tec.fast120עם השלמת העבודה יש להוציא את הצינורות והמהדקים לפני יישום הטיח
הסופי .את ההזרקות יש לבצע מלמטה למעלה בלחץ הזרקה של  1ו 2.5-באר.

טיח נוזלי דליל המכיל סיד הידראולי טבעי ,NHL5
ללא מלט ,לליכוד חומרי מבנה ע"י הזרקה .אידיאלי
לשיקום קירות אבן ,לבנים ואבני טוף .ממלא סדקים
באמצעות מיכון הזרקה מיוחד .מתאים גם לליכוד
טיח סדוק ומנותק.

תכונות מיוחדות
ליכוד מוצקים או מילוי לנפחים חסרים לחומרי בניה
העשויים מלבנים ,אבן ,אבני טוף או מעורבים .ע"י
הזרקה בעזרת צינורות הזרקה מיוחדים של חומר
נוזלי דליל מסיד הידראולי טבעי  .N.H.L 5עמיד
לסולפאטים אידיאלי לשימוש במבנים בעלי ערך
היסטורי.

נתונים טכניים

הגבלות
יש להימנע מיישום אם קיימים פרסקאות או סוגי
קישוטי קיר אחרים הרגישים ללחות .תחום
טמפרטורות 5-35 :מעלות צלסיוס ,אין ליישם על
קירות קפואים או כשיש סכנת כפור .אל תספיג
בחללים שיש למלא אם ישנם פרסקאות או סוגי
קישוט אחרים ואלמנטים אחרים הרגישים ללחות.

משקל סגולי לתערובת

 1.9ק"ג לליטר

זמן ריקון ספל "פורד" ):(D 6
יחס ערבוב

<  30שניות
31%

זמן ערבוב בבוחש ידני

 5דקות

אורך חיי החומר ליישום

 60דקות

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

(μ) 820

עמידות ללחיצה אחרי  28ימים

 5מגה פסקל

עמידות לכפיפה לאחר  28ימים

 2מגה פסקל

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ  22מעלות צלסיוס
ולחות יחסית של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי
הלחות והטמפרטורה בשטח.

גוון

אריזה

כושר כיסוי

אחסנה

בסיס ללא גיוון

שק  25ק"ג

 1.47ק"ג לליטר

 12חודשים באריזה מקורית
במקום יבש.

בטיחות
החומר אינו מכיל עופרת .בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב .במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים .אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו .אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת
כתיבת מפרטי עבודה ספציפית .כל הנתונים המובאים כאן ,מבוססים על בדיקות ,ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר ,אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית ,מפורשת
או מרומזת .אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד ,על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אולם תצוגה  -שמעון בן שטח  ,2יפו

טלפון03-6826562 :

פקס03-6816740 :

