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אדקס  415

אדקס 415 הינו מוסף חדיש לתעשיית הבנייה, מיוצר על בסיס שרפים סינטטיים מיוחדים,
המעניק לתערובת יכולות עבידות ועמידות גבוהות במיוחד ומתחבר לתשתיות בעייתיות.

Adex 415

אריזה

בטון
פוליאוריטן ופוליסטירן מוקצף

קלקר
טיח ועוד...

עבידות טובה

אין להוסיף שום חומר או תוסף כלשהו לדבק כגון
גבס או מוצרים המכילים גבס. טמפ‘ ניתנת ליישום

PH8.0 - 8.5
שעות48ייבוש ראשוני

12 אחסון (זמן מדף)

אין להשתמש מחדש בתערובת אשר החלה הידרציה.

שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות
ומשקפי מגן המתאימים לאבקות, במידה והחומר

בא במגע עם העיניים / העור יש לשטוף בהרבה מים.

אין להוסיף מים לדבק!

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

חודשים

30מעלמשך זמן חופשי
5°-35°

מקנה לתערובת:משמש מוסף לחול וטיט על תשתיות:

כושר הדבקה גבוה
עמידות בפנים מים

עמידות בפני בסיסים ועוד...

נתונים טכניים בתוספת מים בלבד:

דקות

הרכב החומר:
תערובת המבוססת על שרפים ומוספים מיוחדים.
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--
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אחסנה:
לשמור במקום יבש ומוגן מפני השמש

במשך 12 חודשים לכל היותר.

על התשתית להיות נקייה מאבק, שמן או כל לכלוך אחר.

הכנת תשתית:

יש להקפיד על סדר ההכנה!
       מים חלקים מים - בנפח   

אופן ההכנה:

1.5
חלקים מלט בנפח3

בנפח וערבב עד קבלת חומר הומוגני.”אדקס - 415“ערבב את המים והמלט היטב יחד הוסף 1.5
חלקים בנפח חול ים או חול נקי אחר עד קבלת טיט נוח לעבודה.7-9הוסף

תערובת טיט מסוג זה, מתאימה במיוחד לציפוי פוליאוריטן מוקצף על גגות בהגנה מפני השמש.
מתאים במיוחד לטיוח קלקר - ראה מפרט ספציפי.

אריזה:ניקוי כלים:
ניקוי כלים ייעשה מיד לאחר הדבקה,

כשהדבק טרי.
ניתן לקבל את המוצר

בחביות של 200 ליטר/
פחים של 18 ליטר.

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן
ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי 9001

הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה
ISO


