גפן כורכרי
טיח מינרלי במראה כורכר טבעי
תיאור המוצר:
גפן כורכרי טיח מינרלי במראה כורכר טבעי.
שימושים :
משמש כציפוי עליון ושכבת גמר או כטיח חד שכבתי ,לשימוש חיצוני ופנימי.

תכונות :

• מתאים כציפוי עליון ,כשכבת גמר או כטיח חד שכבתי.
• מיועד לשימוש חיצוני ופנימי.
• מראה כורכר טבעי.
• נושם ואינו רעיל.
• כושר הצמדות מעולה.

הכנת התשתית:
• גפן כורכרי כשכבת גמר :יש לסיים את כל עבודות הטיח ,כולל תיקונים ,קשירת פיגומים באזור

החלונות וניתוק הפיגום מהקיר ,כך שהעבודה תהיה רצופה ללא הפסקות .יש לשטוף את הקיר מאבק .גפן

כורכרי

מיושם על גבי קיר לח.

• גפן כורכרי כטיח חד שכבתי :מורחים שכבת הרבצה צמנטית ומהדקים בעזרת מאלדג' .מתקינים פינות
מתכת ,מרכיבים אדני חלונות ובמידת הצורך ,סרגלי מתכת לקביעת עובי השכבה .לאחר  14יום ייבוש של
שכבת ההרבצה ,מיישמים גפן כורכרי.

הוראות יישום:
• מוסיפים גפן כורכרי למים נקיים תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה ,עד לקבלת הסמיכות המתאימה.
ממתינים  2-3דקות ומערבלים שוב .כמות מים רצויה ל 25-ק"ג גפן כורכרי 4.5 :ליטר מים .לאחר הערבוב במים
ניתן להשתמש בגפן כורכרי עד  3שעות.
• מיישמים גפן כורכרי בעזרת מאלדג' .יש ליישר את שכבת גפן כורכרי בעזרת סרגל טיח ולהדק באמצעות
מאלדג' .לאחר  2-3שעות יש לסרק את גפן כורכרי באמצעות מסור עגול או משטח מסמרים עד לקבלת המרקם
הרצוי.
• למחרת היישום ,יש לגרד עודפים באמצעות שפכטל או מסור הפוך .לאחר מכן ,יש להרטיב את גפן כורכרי,
במים נקיים (התזת ערפל) מלמטה כלפי מעלה על כל שטח הקיר ובאופן אחיד.
• על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק וכדי לשפר את כושר האיטום של גפן כורכרי ,מיישמים סילר 0.3 ,NSG-303
ליטר למ"ר ,לאחר שחלפו לפחות  3-4ימים מסיום האשפרה.

גפן כורכרי
נתונים טכניים
גוון – כורכר טבעי

טמפ' יישום  5-30 -מעלות צלזיוס

הרכב – אגרגט כורכרי ,צמנט
לבן ,סיד ,סיליקה ,מינרלים
וחומרים דוחי מים.

אריזה  -שק  25ק"ג

ניקוי במים
יישום – מסור טיח/מאלדג'
אחסון במקום מוצל ויבש
כושר כיסוי כ 15-20-ק"ג
למ"ר

משקל סגולי  1.79ק"ג
לליטר

זמן ייבוש :למגע 2-3
שעות ,ייבוש מלא72 :
שעות
חיי מדף  6חודשים באריזה
מקורית ,במקום מוצל ויבש

אזהרות והוראות בטיחות:
• אין ליישם גפן כורכרי כאשר 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.

