
מגאפוקסי 

דבק קונסטרוקטיבי לחיפוי קירות בטון ובלוק שחור.
מגאפוקסי הינו שם מותג למשפחה של דבקים על בסיס אפוקסי, תוצרת חב‘

אוסטרליה, המשמשים זה יותר מ20 שנה לשימושים שונים בתחום הבניין והתעשייה.
התכונות יוצאות הדופן של הדבקים, יחסית לכל הידוע לגבי אפוקסים, מאפשרת מגוון יישומים

כמעט בלתי מוגבל, לרבות יישומים מיוחדים, שלא ניתן ליישם בחומרים אחרים.
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דבקי מגאפוקסי בענף הבניין, משמשים לחיפויים של חומרים קשיחים כגון אבן, גרניט קרמיקה, זכוכית וכדומה.
על קירות אנכיים, מכל חומר שהוא (למעט בלוק תאי קל). זאת בגלל תכונותיהם המיוחדות, היוצאות דופן ומתוכננות,

במיוחד לענות על כל תכונה הנדרשת לקיים ארוך של חיפויי חוץ.

דבקים קונסטרוקטיביים מסדרת מגאפוקסי, מורכבים משני רכיבים, המעורבבים ביחד שח בערך 1:1 בנפח.
התרכובת משחתית, בלתי נזילה

הדבק הקונסטרוקטיבי מיועד לאיחוי והדבקה של חומרים שונים, בכל צירוף אפשרי של החומרים הרשומים מטה
(רשימה לדוגמה).

 ISO-9002 ומפוקחת תחת תו התקן הבינלאומי

מגאפוקסי להדבקה מיוצר ב-3 גרסאות להתאמה לצורך בניין:
PM מגאפוקסי
 PF מגאפוקסי

כל אחד מהם לעצמו ולכל אחד מן החומרים האחרים

,(NON SAG).עבידה מאוד, ובעלת זמן עבידות של כ 30-45 דקות

החומרים מיוצרים ומוגנים בפטנטים בינלאומיים ומיוצרים תחת בקרת ייצור קפדנית המאושרת

בצבע לבן - לשימוש סטנדרטי. זמן עבידות כ 30-45 דקות.
בצבע לבן - כרסה מהירת התקשות לשימושים מיוחדים (כגון תליה אופקית ותליה מהירה).

שימושים נוספים:
איחוי פריקסטים מבטון טרום, שנשברו.

עיגון בייס של עוגנים וסביב מכונות וציוד כבד.
תיקון ואיחוי שבר מוצרי בטון שונים (צינורות, שוחות ביקורת, מיכלים וכו׳).

תיקון והדבקת מוצרים עשויים פיברגלס.
תישון של רצפות ומדרגות בטון.

מילוי של חורים באבן טבעית (החומר ניתן לגיוון בכל צבע).
הדבקת מתכות, אחת לשנייה (כולל נירוסטה).

בשל התכונות היוצאות דופן, של החומר המוגמר, מתאפשרים יישומים שלא היו אפשריים, קודם לכן, היישום המוגמר הוא
בעל קיים ארוך, חוזק בלתי רגיל ללחיצה, כפיפה וגזירה, מודול אלסטיות נמוך ביותר ועמיד בצורה יוצאת מן הכלל בחשיפה

לתנאים קשים ביותר, ולאורך זמן. תכונות אלה נבדקו ואושרו ע״י בדיקות מעבדה וחשוב יותר, על ידי ניסיון מוכח של
למעלה מ- 20 שנה. פרוט יתר של תכונות החומרים וכיצד תכונות אלו משפיעות על תפקוד היישום, יפורטו בהמשך.
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יתרונות:

תכונות פיסיקליות:

ערבוב פשוט של שני מרכיבים, ביחד של 1:1 עם מרווח בטחון גדול.
חומר משחקתי, שאינו נוזל ממשטחים אנכיים

מדביק ומתקשה בתנאים משתנים (קור, לחות ורטיבות).
כמעט ואינו נחלש בחשיפה ממושכת למים (מקסימום הפסד כוח של 10%).

ניתן ליישם על משטחים לחים.
חוזק לגזירה ומתיחה גבוהים ביותר.

מודול אלסטיות נמוך (פי 30 מבטון).
עמידות גבוהה בפני תקיפה כימית.

עמידות מעולה בפנים זעזועים סיסמיים.
עמידות מעולה בפנים הלם תרמי ושינויי טמפרטורה ולחות.
ניתן לחפות כל צורה וכל גודל של אבן, ללא מגבלות תכנון.

ניתן ליישם חזיתות מאווררות בכל מרחק רצוי מקיר התשתית, ללא הגבלה.
לצורך בידוד תרמי ,(העברת צנרת למשל) ביישום של חזיתות בתליה יבשה, משמש מגאפוקסי לעיגון הברגים, תופסני

וחוטי נירוסטה, בחוזק של בערך פי 5-8 כל עיגון כימי ידוע. ללא החלשות כפונקציה של זמן!
בניגוד לאפוקסיים אחרים, החומר לאחר ערבובו, אינו מכתים שום סוג של אבן או שיש.

החומר אינו מושפע מקרנית        ואינו משנה את תכונותיו וחוזקו בהשפעת הזמן.
מגאפוקסי מחזק את האבן והשיש.
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גמר עבודה וניקיון:
החומר מתנקה (לפני התייבשות) במים פושרים ואין כל צורך בחומרים ממיסים מסוכנים. מי ברז וסבון פשוט, מספיקים

לצורך ניקוי מפני האבן. רצוי לנקות כתמי דבק לפני התייבשותם,  שאם לא כן, לא ניתן להסירם אלא באמצעים מכניים בלבד!

חשוב ביותר (באם לא עובדים עם כפפות), לשטוף ידיים וכלים בערך כל שעה. החומר אינו רעיל, ואינו גורם כל נזק,
אך התקשותו על הכלים והידיים, מאד מטרידה וקשה להסרה.

המידע המובא כאן, ככל שהשתדלנו לדייק, ולכלול את מירב האפשרויות, אינו יכול להיחשב כמפרט מחייב, ואין
במפרט זה התחייבות כלשהיא כלפי המשתמש. המפרט הינו כללי ביותר,  ויש להתייחס אליו כאינדיקטיבי בלבד.

לקבלת מפרט מותאם לשימוש ספציפי, פנה אל:
דן אייל

מקסים שלם
מח׳ טכנית של חב׳ שחל

-

-

052-6405050
052-4755521
052-4755521

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


