
 חומר למילוי סדקים
T-160    -פוליקריט  

 

 

  :דו רכיבי – הרכב
צמנט פולימרי, סיבי שריון, תוספי חיזוק 

והתפשטות, אנטי בקטריה, גרגרי קוורץ, 
ולסיה גמישה מיוחדת תוספים ראולוגיים, אמ

  לצמנט משופר.

 מפרט טכני

  : T-160ערבול הפוליקריט 
את )חלק א'( האבקתי יש לשפוך בהדרגה לתוך 

)חלק ב'( הלטקס, תוך ערבול עד קבלת עיסה 
ק"ג( אבקה יש לערבל  25) T-160הומוגנית. 

ק"ג לטקס משוריין. במידת  5בהדרגה לתוך 
 ליטר מים לתערובת. 1הצורך ניתן להוסיף עד 

בכל תהליך הערבול יש להרחיק את הפנים 
 והעיניים ולא לנשום את אבק הפוליקריט.

  

  : פוגות-מילוי סדקים
יש למלא את הסדק לאחר ניקוי והרטבה, 

ולדחוס את התערובת פנימה לסדק או 
שעות  24לחריץ או לפוגה. כעבור 

שט ויתנפח. הורדות הפוליקריט יתפ
 48שאריות בולטות מהחריץ רק כעבור 

 שעות.
 36הפוליקריט יתפשט תוך  -בחורף 

שעות וניתן יהיה להוריד שאריות בולטות 
 שעות.  48כעבור 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  המוצר ותכונותיו: תאור
תערובת מתפשטת ומתנפחת למילוי סדקים 

לסדקים  T-160וחריצים בטיפול חד פעמי, 
 ס"מ.  1מ"מ ועד  1-2בינוניים החל מ 

אינו מתקלף או מתיישן, מתפשט  T-160ה 
, מתחבר לכל תשתית סופגת, מתאים 500%ב

 סיליקה, כורכר(, לתשתיות אלקליות )צמנט, סיד,
 מתאים למילוי פוגות, שקעים, חריצים וסדקים.

 

 : יישוםמצע ל

טיח צמנטי ישן או חדש, שליכט סיד, שליכט מינרלי 
דקורטיבי, שפריץ, קיר צבוע, קיר בטון, פלטות 

גבס, בורד, -בורד, צמנט-מתועשות )כגון: וילה
פלטות קלקר(, טיח תרמי, חריצים בין משקוף 

 .טי סיליקוקיר, פוגות בין אבנים, אבני כורכר, אבנ
  

 : כושר כיסוי

מטר אורך סדקים ברוחב  2-3ק"ג מכסה  1
 ס"מ. 0.5ועומק של 

  

  אריזה:
 ק"ג לטקס 5ק"ג אבקה +  25שק 

  

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

  
  

 ניקוי ידיים וכלים במים פושרים. ניקוי: 

  
  

 תוקף: 
חודשים , באריזה מקורית סגורה  12

 ה מתאימים.ותנאי אחסנ

  
  

  : טמפרטורה ליישום
 מעלות,  35עד קיץ ב

 מעלות, ללא גשם. 10מעל בחורף 
 

  

יש להרחיק מהישג ידם  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.

 

 .ציפויים דקורטיביים בע"מדקוליין תוצר: 

 

   : הכנת התשתית
 יש לחרוץ עם דיסק -בקירות סדוקים פנימיים 
ס"מ, לנקות אבק  0.5עובי בעומק של  ס"מ 0.3 

ושאריות ולהרטיב קלות במים לפני המילוי 
 . T-160בפוליקריט 

  
 בקירות פנים או חוץ,  -בקירות עם סדקים גדולים

ס"מ  1יש לחרוץ עם דיסק ברוחב הדרוש, עד 
ס"מ. חריץ מקובל רוחב  1.5ובעומק הדרוש עד 

ס"מ. יש לנקות אבק  0.5-1.0ס"מ ועומק  0.5
ושאריות, יש להרטיב את פנים הסדק לפני מילוי 

 .T-160בפוליקריט 
  

  


