
Data Sheet | מידע טכני

2020

שחל חומרים
אזור התעשייה באר טוביה

רח' הטלה והעגל 6 | מיקוד: 83101

טלפון : 08-8584444 | פקס : 08-8507228

Email : omri@shahal.net | WWW.Shahal.net

פריימר 472

חומר מקשר מוכן לשימוש לתשתיות סופגות

תכונות: 
פריימר מקשר מוכן לשימוש על תשתיות סופגות

פריימר מקשר דו רכיבי לתשתיות לא סופגות המהווה שכבה 
מקשרת לריצוף וחיפוי, לערבוב עם שחלפיקס אייר.

משמש כחומר מקשר על-
לוחות/בלוק/טיח גבס (כחול/לבן/ ירוק / אדום)

לוחות צמנט בניה מתקדמת ועוד... 
בטון,בלוק , טיח, שכבת הרבצה, טיט ועוד...

**תשתית לא סופגת (חומר דו רכיבי)

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ
ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח
המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק

חומרים העשויים מרכיבים מעולים.
במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי 

הלקוח
יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.

נתונים טכניים בתוספת מים בלבד:

תכונות:

שימושים:

אזהרות:

אין להוסיף שום חומר או תוסף כלשהו לדבק 
כגון גבס או מוצרים המכילים גבס.

אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה 
. הידרציה (להתקשות)

שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש 
בכפפות ומשקפי מגן המתאימים לנוזלים. 

במידה והחומר בא במגע עם העיינים / העור 
יש לשטוף בהרבה מים.

טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה 
לצורך קבלת הנחיות.

לפני יישום על בלוק/ טיח / לוחות גבס חובה 
ליישם -  פרימר472 של חברת שחל.

מהווה תשתית ל:

FIXAIR 472 - הדבקת כל סוגי האריחים בעזרת •
צבעוני • שליכט 

משקל
משקל מרחבי

טמפ’ ניתנת ליישום
משך זמן חופשי

משך השמישות לעבודה
ייבוש ראשוני

אחסון )זמן מדף(
חוזק מתיחה

תצרוכת אופיינית )יבשה(
סוג מוצר

 18 ק“ג 
1.01

5°-35°
30 דקות+

אינו מתייבש בכלי
24 שעות

6 חודשים
מעל 1.0 מגפ”ס
9-10 מ"ר לליטר

פריימר נוזלי

Primer 472

465 • חומר אטימה  שחלפלקס 

(דו רכיבי)

.
  עובי שכבת הדבק 1-2  מ” מ. (כדו רכיבי)

  שומר על תכונותיו בטמפ'  עד 70° 
  מתאים לשימוש  פנים וחוץ.

   מתאים לדרישות ת”י 1555 ו4004
.

  
מתאים לשימוש בחדרים רטובים. 

• חומר מקשר בין בטון חדש לישן.

מתאים בהתזה באיירלס. (כחומר מוכן לשימוש). 
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תשתיות לא סופגות : שיש, גרניט פורצלן, קרמיקה, ברזל, וכדומה...
 נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק,שמן, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת 

הפרדה להדבקה.  אין להרטיב את האריחים לפני השימוש וזאת בכפוף להוראות היצרן, יש לשטוף את 
התשתית 12

שעות לפני תחילת העבודה. 
וודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הדבק וציפוי הגמר, כאשר חוזק הרקע לא יקטן מ- 1 מגפ"ס 

ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן.  ערבב בעזרת מערבל מכני את כל תכולת הדלי עם כ2 שקים 
שחלפיקס אייר 472 , המתן כ 2-5 ד' וערבב שנית. 

מרח בעזרת הצד הישר של המרית המשוננת (מאלג') על התשתית שכבה של כ  - מ"מ 1-2 תערובת דבק 
ופריימר ויישר את השטח.  

יש למלא פוגות/ איזורים פגועים/חורים במידה וישנם.

תערובת המבוססת על פולימרים מוצלבים, מוספים מיוחדים ומים.

הרכב החומר:

תשתיות סופגות: בטון , טיח , לוחות בניה מתקדמת 

תשתית לא סופגת:    חומר דו רכיבי -   פריימר 472 + שחלפיקס אייר 
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על תשתית סופגת יש למרוח את הפריימר כ-פריימר מוכן לשימוש.
ניתן למרוח את הפריימר בעזרת רולר , מברשת או להתיז בעזרת איירלס.

לפני ישום החומר - נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק,שמן, לכלוך ומכל גורם כלשהו 
העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה

ודא שהחומר נספג בתשתית והמתן  כ60 דק' לפחות בהתאם לתנאי מזג האוויר. 
מומלץ לבצע את הפריימר יום לפני עבודת ההדבקה לקבלת חוזק מקסימלי. 

על התשתית להיות "נקייה" מכל שכבות הפרדה ומוכנה לקבלת דבק/חומר אטימה לפני תחילת יישום 
הפריימר.




