
  הרכב:
תערובת ידידותית לסביבה עשויה 

מתרכובת אקרילית קשיחה וגמישה 
 פונגצידים, -)מוצלבת(, אבקת קוורץ, אנטי

תשתית, תוספי תוספי אחיזה וחדירה ל
ה , או לא יציב חיזוק לתשתית מתפוררת

 סיבי שריון. 

 מפרט טכני

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  המוצר ותכונותיו: תאור
 ,לקירות חוץ ופניםדבק לבנה להדבקה שכבת 

פנים אחיזה ושריון רשתות אינטרגלס בקירות 
למניעת סדקים , לעמידות במכות נגיפה, -חוץו

לעמידות בהלם תרמי ולאיחוד ספיגה וחיזוק 
 תשתיות. 

אטום, בעל כושר הדבקה -דבק זה דוחה מים
גבוה מאוד, אחיזה והדבקות חזקים לתשתית, 

נושם, עמידות גבוהה -םמאפשר מעבר אדי מי
בבליה והתקלפות, שכבה קשיחה ועמידה במכות 

נגיפה, עמיד בפני עובש ובקטריות. החומר על 
 בסיס מים ואינו רעיל או נפיץ.

 : יישוםמצע ל

 מטויחיםקירות צבועים ישנים וסדוקים, קירות 
או מכוסים בשליכט  בשליכט צמנטי או טיח פולימרי

-בורד, גבס, וילה-מינרלי מכל סוג, קירות צמנט
 שפכטל. ,בורד

  

 : כושר כיסוי

 בעמ"ר על גבי תשתית של צק"ג/  0.4-0.5
 מצופה במחזק תשתית.  שפכטלאו  
 

  
  אריזה:

 ק"ג )משחה מוכנה לשימוש(. 22פחים של 
  

במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות  אחסנה:
בחורף יש לאחסן במקום  מעלות. 7-25בין 

 מקורה למניעת קיפאון החומר.

  

 ניקוי ידיים וכלים במים פושרים. ניקוי: 

  
 : תוקף  

חודשים , באריזה מקורית סגורה  12
 ותנאי אחסנה מתאימים.

  
  

 דבק לשריון קירות 
P-180 

 

 

  הגבלות יישום: 
 .35 -בקיץ מומלץ ליישם בטמפרטורה נמוכה מ

 שעות מינימום. 12-זמן ייבוש 
 .10  –בחורף מומלץ ליישם בטמפרטורה מעל  

  ללא גשם.-שעות מינימום 72-זמן ייבוש 
  

ש להרחיק מהישג ידם י אמצעי זהירות:
של ילדים. אין לערבב חומר זה עם 

חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור 
על הפנים וחלקי יש להגן בזמן המריחה. 

במקרה של מגע עם גוף חשופים. 
החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים 

 זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

 

 .דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מתוצר: 

 

   : הוראות יישום
על  P-180 דבק היש למרוח )במאלג' או רולר( את 

תשתית יבשה ונקיה מאבק ומשאריות תשתית לא 
יציבות. בקיץ מומלץ לשטוף את התשתית לפחות 

. יש ליישם את P-180שעות לפני יישום הדבק  24
מטר  1.50השכבה מלמעלה למטה ברצועות של 

רוחב ולכל גובה הנדרש בקיר. ברצועות ארוכות 
וצרות, יש להניח את הרשתות צמודות זו לזו או 

 ס"מ לפי דרישת המתכנן.  1פה של עם חפי
לאחר הנחת או הטבעת הרשתות בשכבת הדבק 
יש לעבור עם מאלג' מתכת ולשטח את הרשתות 
 למניעת התקפלות או עיוות במישוריות הרשתות. 

במידת הצורך יש לעבור עם שכבה נוספת דקה 
 לכיסוי בליטות או נתקים של הרשתות.

  


