
הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו 
בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים המסופקים על ידינו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על 

מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין 
ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים המסוקים הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו 

כי אנו מחוייבים לספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה 
בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות 

בהם מפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת התמיכה, שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים 
מחליפה כל מידע טכני קודם והופכת אותו לבלתי תקף. על כן, עליך לדרוש תמיד את הגרסה המעודכנת.

* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.
* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך היא פונה לשני המינים

ניתן ליישם על משטחים אופקיים ואנכיים כגון: 
 טרסות	 
 תעלות ניקוז	 
 מבנים עשויים לבנים 	 
 קוביות בטון	 

תיאור:
 רובה לאריחים על בסיס צמנט אטום למים, מתאימה לאריחי קרמיקה, גרניט קרמי, פסיפס זכוכית ואבן   	 

     טבעית. ליישום על כל מצע, באזורי פנים וחוץ, קירות או רצפות. 
 מציע אחידות צבע ייחודית, חוזק מכני ללא תחרות ותכונות המונעות היווצרות חיידקים. 	 
 מאוד עמיד בפני לכלוך וקל לניקוי. 	 
 תוצאה חלקה המדמה משטח דמוי חרסינה עם תכונות דוחות מים מעולות.	 
 עמיד בפני לחות. 	 
 תכונות מתקדמות המאפשרות מילוי מהיר של מישקים )רווחים בין אריחים(.	 

חומרים:
כל סוגי אריחים בגדלים שונים לרבות אריחי קרמיקה, פורצלן, גרניט קרמי בסגנון שיש, פסיפס קרמי, לבנים, 	 

אריחי אבן טבעית, שיש ועוד.
מצעיםקירות ורצפות	 
 אזורים פנימיים וחיצוניים	 
 מבני מגורים, מבנים מסחריים ותעשייתיים	 
 חדרי רחצה, מרפסות, מכלים, בריכות שחייה	 
 חימום תת – רצפתי	 
 ועוד...	 

תיאור במוצר:
ציפוי גג אלסטומרי מהדור החדש של שרפים בטכנולוגיית ננו. לאחר היישום מתקבל 

קרום אלסטי שמגן על הגג ומציע חסינות בפני מים. 
המוצר מציע עמידות רבה בסביבות מימיות ובריכות )לעומת ציפויים אקריליים 

נפוצים(. עמידות מעולה בפני חשיפה לשמש ואיטום מובטח בתנאי מזג אוויר קשים 
וטמפרטורות קיצוניות במשך שנים רבות.

ללא פוליאוריטן, ממסים וחומרים מסוכנים או רעילים אחרים.

רובה מחוזקת לאריחים, על בסיס צמנט דוחה מים 
ובעל חוזק גבוה. למישקים חזקים מאוד בעובי 0-8 

מ"מ ולגימור חלק ואחיד.

 PERLA 0-8mm רובה פרלה
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אבקה יבשה ב-16 צבעים צורה

אבקה יבשה: 1.2 ק"ג/ליטר צפיפות אבקה יבשה

2 ק"ג/ליטר  צפיפות לאחר ערבוב עם מים

1.6 ליטר / שקית של 5 ק"ג  ערבוב מים

כ-3 שעות  שימוש לאחר הערבוב

C° +35 עד C° +5 טמפרטורת יישום 

/mm² 8.0   עמידות לכיפוף תוך 28 ימים

/mm²   30.0  עמידות בדחיסה תוך 28 ימים

mm² 7.0  חוזק כיפוף
עמידות בפני מחזורי הקפאה/

הפשרה
 /mm² 30.0 דחיסה

 2.0 גרם  ספיגת מים לאחר 30 דקות: 

 ספיגת מים לאחר 240 דקות 5.0 גרם

 עמידות בטמפרטורה 40- עד 90+ מעלות צלזיוס

לאחר 3 ימים מוכן לשימוש

מפרטים:

הכנת המצע:
 הכינו את הרובה לאריחים, תוך שאתם מקפידים על זמן ההמתנה המומלץ לפני היישום. 	 
 במקרה של חיפוי קבוע עם מלט, יש להמתין לפני השימוש ברובה לפחות 14 ימים.	 
 לאחר ייבוש יסודי של דבק האריחים וכאשר שהאריחים קבועים במקומם הסופי, יש לנקות היטב את המישקים. 	 
 יש להסיר חלקיקים, שאריות דבק, לכלוך ועוד לפני היישום.	 
 קחו בחשבון שלחות עלולה לגרום למשקעי מלח על המשטח ולהשפיע על גוון הצבע.	 
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הכנת תערובת: 
יש להכין את החומר במיכל מתאים.	 
 מוזגים תחילה כ-¾ מכמות המים ואז מוסיפים בהדרגה את תוכן השקית, תוך כדי ערבוב עם מערבל   	 

     חשמלי במהירות נמוכה.
 מוסיפים מים עד לקבלת תערובת אחידה.	 
 זמן ערבוב המים והכמות, כפי שמופיעים על האריזה של המוצר, הם רק אומדן. 	 
 ניתן להוסיף כמות נוספת של מים ליצירת הרכב פחות טיקסוטרופי, בהתאם ליישום הייעודי.	 
 הכינו את כל התערובות עבור הפרויקט עם כמויות שוות של מים כדי למנוע שינויים בצבע	 
 זהירות: הוספת כמות גדולה יותר של מים בהשוואה ליחס שנקבע עלולה בפגוע באיכות הצבע במהלך 	 

הייבוש, ובחוזק של המוצר. 

הוראות שימוש:
 יישמו את התערובת על פני השטח המיועד. 	 
 פזרו את החומר בפסים אלכסוניים, לרוחב באמצעות מרית גומי. 	 
 דחסו את החומר לתוך המישקים כדי לוודא שהחללים מתמלאים לגמרי. 	 
 הסירו מיד שאריות גסות עם המרית. 	 
 המתינו למשך שעה עד 1.5 שעות, החומר יתחיל להתייבש ולהתקהות. 	 
 נקו את האריחים עם ספוג לח קלות לגימור חלק.	 
 הניחו למישקים להתייבש לחלוטין.	 
 העבירו עליהם מטלית רכה כדי לאפשר להם להתגבש לצורתם הסופית.	 

אריזה:
שקיות ניילון המכילות 5 ק"ג בקופסאות קרטון של 20 ק"ג, 1000 ק"ג משטחים.

אחסון:
 לפחות 18 חודשים 	 
אריחים בעלי ספיגה גבוהה	 
במשטחים החשופים לקרינת שמש קיצונית, במהלך חום קיצוני בקיץ או במקרה שעובדים עם מצע בעל ספיגה 	 

גבוהה, מומלץ להרטיב עם ספוג לפני היישום. כאשר מדובר באריחים בעלי ספיגה גבוהה במיוחד או משטחים 
נקבוביים, הניקוי עשוי להיות קשה. במקרה הזה, מומלץ לעשות ניסיון לפני היישום.

מפרט מוצר:
 	EN 13888 מסווג לפי תקן אירופאי 
 	CG2 WA רובה אריחים על בסיס צמנט כבד בהתאם לקבוצה 
 	VOC הערות 
 פליטת VOC )תרכובת אורגנית נדיפה( > 20 מיקרוגרם/מ"ק	 
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אמצעי זהירות ובטיחות:
 המוצר מכיל מלט ומסווג כמעורר גירוי. 	 
 אין צורך באמצעי זהירות מיוחדים בעת יישום המוצר, למעט אמצעי זהירות סטנדרטיים החלים על כל פעולות הבנייה, כגון 	 

שימוש בכפפות ומשקפי מגן, מניעת מגע מתמשך עם העור וכדומה. 
 במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד עם הרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי במידת הצורך. 	 
 יש לאסוף שקיות ריקות וכיסויי פלסטיק ולהשליך לפחים ייעודיים. 	 
 יש לעיין בהוראות המצויות על אריזת המוצר עבור שימוש בטוח.	 
 למידע נוסף ניתן לעיין בנתוני בטיחות החומר המופיעים בגיליון המוצר הספציפי. 	 

הערות:
 פרטים טכניים, מאפיינים, המלצות וכל המידע על מוצרי BAUER מסופק בתום לב ומבוסס על המחקר והניסיון של החברה, 	 

בתנאי שהמוצרים מאוחסנים ומיושמים כרגיל.
 שיטת השימוש בחומרים, אופי הפרויקט ותנאי הסביבה אינם בשליטתה של החברה. בכל שימוש במוצר האחריות הבלעדית 	 

על תוצאת היישום חלה על המשתמשים. 
 משתמשי המוצר מוזמנים לעיין בגרסה האחרונה של המדריכים הטכניים הזמינים.	 

מידע נוסף:
BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

info@netbauer.com :דוא"ל
http//:www.netbauer.com :אתר


