NCP - 701
הרבצה צמנטית רב תכליתית
תיאור המוצר :
טיח צמנטי ליישום שכבת הרבצה לקירות חוץ ופנים .בעל תו תקן  1920חלק  1ובעל  3היתרים מספר:
 59795לסביבה רגילה 59794 ,לסביבה ימית ו 59796-כתשתית לחיפויים קשיחים.

שימושים :
• NCP – 701משמש כשכבה מקשרת למערכת הטיח .ליישום על גבי מגוון תשתיות :בטון ,בלוק צמנט
ובלוק איטונג .מתאים לשימוש במבנים פרטיים וציבוריים ,בסביבה רגילה ובסביבה ימית וכתשתית לחיפויים
קשיחים .לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות :
• בעל כושר הדבקות גבוה למגוון תשתיות.
• אוטם ומונע חדירת מים.
• נוח לעבודה ומוכן לשימוש ,בתוספת מים בלבד.
• חוזק בכפיפה גדול מ 5-מגה פיקסל.
• חוזק בלחיצה גדול מ 15-מגה פיקסל.
• כושר הדבקות במשיכה לאחר  28יום גדול מ 0.5-מגה פיקסל.

הוראות יישום :
• על שטח היישום להיות נקי מאבק ,לכלוך ,שמנים ושכבות רופפות.
• חובה לשטוף ולהרטיב את התשתית לפני היישום NCP – 701 .מומלץ ליישם על תשתית לחה מעט.
•  NCP – 701יש ליישם על פי דרישות התקן הישראלי ת"י  1920חלק  1וחלק .2
• יישום ידני :מוסיפים את תכולת השק למים נקיים ,תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה ,עד לקבלת
הסמיכות המתאימה .ממתינים  5דקות ומערבלים שוב .כמות מים רצויה ל 25-ק"ג  6-7 :ליטר מים.
• יש ליישם בעזרת מאלדג' מתכת שכבה אחידה ומחוספסת מעט של  NCP – 701בעובי  2-5מ"מ .יש להדק
היטב את שכבת .NCP – 701
• יישום מכני :שופכים את תכולת השק למכונת התזה ומכוונים את מד המים לפי העבידות הרצויה .יש להתיז
שכבה של  NCP – 701בעובי הרצוי וליישר באמצעות מאלדג' מתכת עד לקבלת שכבה אחידה ומחוספסת מעט.
• הטבעת רשת :מיד לאחר היישום (ידני או מכני) יש להטביע בתוך שכבת  NCP – 701רשת אינטרגלאס ,3*3
במשקל  45גרם למ"ר באמצעות מאלדג' .יש להדק היטב את הרשת לשכבת .NCP – 701
• אשפרה :לאחר  24שעות ,חובה לבצע אשפרה במשך  3ימים רצופים 3 ,פעמים ביום.

NCP - 701
נתונים טכניים
גוון –לבן

טמפ' יישום  5-30 -מעלות צלזיוס

הרכב – חולות מובחרים ,צמנט
לבן ,פולימרים ,מלאנים
ומוספים מיוחדים.

אריזה  -שק  25ק"ג

ניקוי במים
יישום  -מאלדג' מתכת
אחסון במקום מוצל ויבש.
כושר כיסוי:
כ 7.5-ק"ג למ"ר לשכבה בעובי  5מ"מ.

משקל סגולי  1.45ק"ג
לליטר

זמן פתוח 20-40 :דקות,
זמן עבודה 60-90 :דקות,
זמן ייבוש  48 :שעות.
חיי מדף  6חודשים באריזה
מקורית.

אזהרות והוראות בטיחות:
• אין ליישם  NCP – 701כאשר צפוי גשם 36 ,שעות לאחר היישום.
• אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל 5-מעלות ומעל ל.30-
• אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
• לא למאכל ,הרחק מהישג ידם של ילדים.
• יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
• במקרה של חדירת חומר לעיניים ,יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

