
 מוצר:תיאור 

.  שפכטלבעזרת לאיטום  , לסטומרי גמיש על בסיס גומיהינו חומר איטום א 564שחלפלקס 

בריכות ועוד... מרפסות ,, גגות החומר מוכן לשימוש ומתאים לחדרים רטובים, 

 .5454מצא מתאים לפי ת"י ונמתאים לתנאי מזג אוויר קשים 

שימושים:

  מוצר: יתרונות

 מ"ר 2-ק"ג ל 2.1כושר כיסוי

שכבות 1מספיק למריחת 

לבן. כתום,אפור ,כחול ,צבעים

בכלי עבודה המתאימים יישום

. שפכטל/מאלג' ישר.לשפכטל

עם מים זורמים לפני ייבוש.ניקוי כלים

שעות )בהתאם לתנאי מזג  12ייבוש ראשוני

 האוויר(

ק"ג 11/21משקל

מ"מ. 2-1ריסון סדיקה

.מגפ"ס 2.1מעל כושר הדבקה

PH  בסיסי
9.5 PH

2244828188תעודת בדיקה מכון תקנים

.חודשים 6זמן מדף

חומר איטום מוכן לשימוש, גמיש במיוחד ליישום בשפכטל

שחלפלקס 
466

כושר הדבקות  
גבוה לתשתית  
וגמיש במיוחד

איטום נוזלים  
וגז רדון

מוכן לשימוש  
ונוח לעבודה

חדרים רטובים  /מרפסות

גגות/ מרתפים 
הרבצה/טיח/בטון

בריכות/אמבטיות
לוחות בניה מתקדמת 

לוחות צמנט / גבס

466שחלפלקס 

o איטוםמערכת איטום גמישה בהשוואה לכל המערכות

 .התארכות 150%מעל גמישות גבוהה , המוכרות

o.קלה, נוחה, פשוטה ומהירה ליישום

oחוסכת זמן עבודה.תערובת מוכנה לשימוש ו

o מחסום אדים, מהווה  אטמ'( 7)מים עומדיםבלחץ עמידה.

oאינה רעילה ומתאימה לעבודה במקומות לא מאווררים

oלתשתית חוזק הדבקות גבוה.

oמפורט בהמשך.. ניתן להדביק עליה אריחים*

oיש לבצע  ניתן לצבוע/לעשות שפכטל ישירות בחומר מתאים ,

 .בדיקת התאמה בחלק נסתר

o העבודה.מתנקה בקלות במים ,ניקוי כלים במים מיד עם סיום 

נתונים טכניים:
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 .הדרכהו בייעוץ מח' השרות הטכני שלנו עומדת לרשותכם

  תקן של המחמירות הפיקוח הוראות תחת עובד מפעלנו

ISO  9001 מרכיבים עשוייםה ומבטיח לשווק חומרים 

 . מעולים

ת החומר לשימוש מוטלת על האחריות על התאמ

אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר  המשתמש,

במידה ויש ספק אם  ליישום המבוקש לפני השימוש.

החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם 

 נציגי החברה.

:הכנת תשתית

יש להכין את השטח אותו אנו מעוניינים לאטום ולדאוג שהשטח יהיה נקי מאבק, לכלוך , שומן  או כל חומר הפרדה אחר שעלול לפגוע 
 בהדבקות.

 רצוי ליישם על תשתית חלקה , נקייה ויבשה ככל שניתן .

לשמש יש להצל את שטח העבודה. ףת למבנה החשוחיצוני ביישום בסביבה

o ביישום על רצפות יש לדאוג לרולקות . 
o ולהמתין  בשכבה הראשונהים והמרווחים כל החלל בצע מילוי של וכדומה ,יש  ות, חלונותחיבורי ברגים , יציאת צינור

לייבוש.

 פריימר:
:      על התשתית לפני היישום 274יש ליישם פריימר  מסוימיםבמקרים 

  ... פאנל מבודד , ברזל , נירוסטה וכדומה –א סופגות תשתיות ל
, לוחות גבס לבן ועוד.. בטון -לא יוכלו להחזיק את שכבות הגמרתשתיות שפני השטח 

יש להשתמש בפריימר על לוח בניה במידת הצורך ,לוודא שעובדים על הצד החלק המטופל אשר אמור להיות החלק החיצוני.

(עם המחלקה הטכנית ניתן להתייעץ)

הוראות שימוש:

o את האבק והחלקים  והמקומות בהם נוצרו הסדקים, לנקות בעזרת שאיבה או לחץ אוויר יש לחרוץ את המישקים
 מ"מ , על מנת ליצור חופש בין הלוחות. 3הרופפים. לוודא מרווח בין הלוחות מינימום 

o  244מריחה תעשה באמצעות שפכטל ,  יש למלא את כל החלל בשחלפלקס ההיישום יש לערבב את החומר שבדלי,  לפני 
ללא הפרדה של אבק[א בדפנות הלוח לוודא מגע מל]יש להחדיר את השפכטל לכל המרווח, לייבוש ראשוני.  42ולהמתין 

o  שעות. 42לאחר שאותה ניתן לשייף  התשתית, ת ליישוריש לבצע שכבה נוספלאחר ייבוש ראשוני
o  . במידה ונוצרו בועות ניתן לשטח אותם בעודם טריים
o  ניתן לעבוד בשכבות לאחר שהחומר מתייבש.שהתשתית נקייההחומר מוכן לשימוש , לדאוג ,
o .צבע הגוון הטרי,  בהיר מהצבע היבש כך שניתן להבחין בין השכבות ,וזאת במהלך הביצוע בלבד
o  ימים 3-7בדיקת הצפה לאחר שעות ,  42ניתן לשיוף לאחר.

 : הדבקת אריחים

הדבקת אריחים תתבצע לאחר יישום שתי השכבות, כשהמערכת יבשה , 
 שעות לאחר היישום, ניתן להמתין יותר ללא הגבלה.  42-24לפחות 

או דבק אחר  274 הדבקת אריחים תתבצע עם דבק מסוג שחלפיקס אייר
לאחר אישור יצרן, יש למרוח את תערובת הדבק בשיטת "רטוב על רטוב" 

מאלג' משונן גם על הלוח וגם על גב האריח. יש כאשר מורחים בעזרת 
שעות ,בהתאם לתנאי מזג האוויר.  24-74להמתין עם מילוי הפוגות לפחות 

.אתר האינטרנטשחלפיקס אייר בניתן למצוא מידע נוסף בדף המוצר של 

.

 אזהרות:

o במידת הצורך(מים 5%להוסיף מעל אין(!
o.בזמן שמש חזקה יש להצל את המקום לפני העבודה
o.)אינו מגשר על סדקים קונסטרוקטיביים )מבניים
o למים  הייבושאין לחשוף את הנוזל טרם , 

.לא לעבוד כאשר מזג האוויר צפוי להיות גשוםמומלץ 

שחל חומרים
אזור התעשייה באר טוביה
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