וובר.תרם.לבן

Weber.therm.AP50.bianco

AP50

דבק חד-רכיבי להדבקה לוחות בידוד )קלקר( וציפוי קלקר לפני ביצוע שכבות גמר

יישום

שימושים
להדבקה וסידור לוחות בידוד עשויים
פוליסטירן )"קל-קר"( ,פוליאורתן ,סיבים
מינראליים או שעם על כל סוגי משטחי פנים
וחוץ ,ישנים וחדשים.

תכונות מיוחדות

ניתן ליישום על גבי לבנים ולבנים תרמיות ,אבן או חומרי בניה מעורבים ,בטון ,בלוקי בטון או טוף ,תקרות,
טיח ישן וחדש .על המשטח להיות יבש ואחיד ,ללא שאריות שומן .יש להסיר צבע ישן וציפויים
מתקלפים .יש לערבב שק  25ק"ג בכ 5-ליטר מים נקיים במערבל במהירות סיבוב נמוכה עד לקבלת
משחה חלקה ללא גושים .הנח לתערובת לעמוד  10דקות וערבב שוב לפני השימוש .יש ליישם
 weber.therm.AP50.biancoעל השוליים של כל לוח בידוד וכן במרכז הלוח .התקן את הלוחות
בהדרגה עם תפרים אנכיים מדורגים וישר אותם ע"י הקשה בזהירות .יש להמתין  1-3ימים לפני עיגון
הלוחות בצורה מכאנית בעזרת בורגי עיגון מפלסטיק .לאחר התקשות החומר ,החלק את המשטח
במגרדת .יש ליישם שכבת עיגון בעזרת כף טייחים משוננת ליישום השכבה הראשונה של לבן שבו
הושתלה רשת סיבי זכוכית עמידה לבסיס  , Weber therm AP50לאחר מכן מרח שכבה שניה של
 weber therm AP50 biancoמעורבב במים נקיים .המתן  7ימים לפני יישום ציפוי גימור צבוע.

מוכן לשימוש וקל ליישום ,עבידות וזרימה
מצוינים ,הידבקות מצוינת למשטחים
מסורתיים ,דרך קלה ליישם צבע.

אולם תצוגה  -שמעון בן שטח  ,2יפו

טלפון03-6826562 :

פקס03-6816740 :

נתונים טכניים

נתונים טכניים
צפיפות למוצר המוקשה

 1.37ק"ג לליטר

אחוז מים בתערובת

19%

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

30 ≥ μ

זמן השהייה לתערובת

 10דקות

מוליכות חום

 0.48וואט למטר למע' קלווין = λ

אורך חיי התערובת

 6שעות

התנגדות לכפיפה

 5.42ניוטון לממ"ר

זמן המתנה דרוש לעיגון

 1-3ימים

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

 11.2ניוטון לממ"ר

זמן נדרש לפני יישום שכבת זיון

 1-3ימים

דפורמציה אלכסונית )דבק ניתן לעיוות (S 1

 2.62מ"מ

זמן בין יישום שכבת זיון ויישום גימור צבוע

 7ימים

 phלתערובת

> 12

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

הידבקות לפוליסטירן מוקצף

 0.18ניוטון לממ"ר

הידבקות לסיבי זכוכית

 0.08ניוטון לממ"ר

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים
להשנות במידה ניכרת בהתאם לתנאי הסביבה בה מיושם החומר.

הגבלות

אחסנה

כושר כיסוי

אין ליישם על משטחים חלשים ולא יציבים או צבע מתקלף או סדוק.
משטחים הסובלים מלחות ומתכת .טמפרטורת היישום 5-35 :מע'
צל' ,אין ליישם תחת אור שמש ישיר ,ברוח חזקה או בגשם כבד .אין
ליישם על משטחים רטובים או בתהליך הפשרה או כשיש סכנת
קפיאה ב 24-השעות אחרי היישום.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת
מלחות

 5-7מ"ר להדבקה ולסידור

אריזה

גוונים

שק של  25ק"ג

אבקה לבנה

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.

F: +972(0)3-6816740

T: +972(0)3-6826562

Shimon Ben SHatah, 2 Jaffa

