
 

              הוראות יישום
  בטון לתשתיות חלקותדבק 

 P-300  
  

  
    דבק דו רכיבי ליצירת תשתית חדשה על תשתיות לא סופגות או חלקות ייעוד

  
אבן טבעית או אבן מתורבתת , קרמיקה , פסיפס:  תשתיות קיימות כגון הכנת התשתית

, כדי להוריד  חלקים רופפים , ם  שעות לפני היישו48יש לשטוף את התשתיות בקיטור , מישורית
שאריות שמן , ) מילוי בפוגות (ניקוי משאריות של רובע מתקלפת או כוחלה , ניקוי מאבק 

 כדי להגיע למישוריות מומלץ להשתמש ,"מילוי"במידה ויש צורך למלא בפוגות .וחומצות 

, קלקר, בטון מוחלק : תשתיות קיימות כגון).חומר למילוי בסדקים ופוגות  ( T-160בפוליקריט  
לייבש מרטיבות או לחות ולוודא שאין בליטות בקיר שיפריעו , יש לנקות מאבק , לוחות מתועשים 

   .  P-300ליישום ה
  

  P-300הוראות שימוש  

תוך כדי עירבול ,)'ג חלק ב" ק10 (P-300לתוך נוזל ) 'ג חלק א" קP-300) 25יש להוסיף אבקה 
בימי הקיץ ניתן . כה להיות בהדרגה עד קבלת עיסה אחידההוספת האבקה לנוזל צרי, מקדחה

 מורחים P-300את הדבק  .ליטר מים במידה והעיסה סמיכה מידי וקשה למריחה 1-3-להוסיף כ 
ומטביעים רשת אינטרגלס משוריינת אנטי , ברצועות של מטר מלמעלה למטה או מצד לצד 

  לאחר הייבוש במידה ומתגלה חוסר מישוריות ניתן לתקן עם.ר"מ/ גרם80אלקלית במשקל 

  . בשכבה נוספתP-300 ה 
  

   בדיקת לחיצה–זמן ייבוש 
 שעות 72בחורף יש להמתין . קשר וציפוי לפני מריחת מ,  שעות מגמר היישום 48בקיץ יש להמתין 

  לפני מריחת מקשר וציפוי, ) ללא גשם(מגמר היישום 
  

לפני ,  רכה ולא יבשה P-300 חובה לבדוק בלחיצה על התשתית החדשה שאין תשתית :חשוב 
  .שממשיכים בגמר הסופי

  .ייבוש מלא שעות נוספות או עד 48יש להמתין )כלואות מתחת לרשת (במידה ויש נקודות רכות 
  

  )פריימר(מריחת מקשר

במידה ,  במידה והציפוי הסופי הינו מינרלי חודר מחוספס צריך למרוח מקשר P-300על ה 
 פריימר קוורץאו סיליקון סופר גמיש יש למרוח , והציפוי הסופי הינו שליכט אקרילי סופר גמיש 

יש  ) 7%עד (ידה מזערית החדשה סופגת במP-300 מכוון שהתשתית של  .  בגוון הציפוי מגוון
  .לפני מריחת הציפוי הדקורטיבי   ,  שעות48מינימום , יבש לחלוטין ) פריימר(לוודא שהמקשר 

  
הגבלות יישום
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  .סיום המריחה שעות מ72מגשם לפחות -בקירות מוגנים , 


