
 בייעוץ שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם

 .ובהדרכה

 המחמירות הפיקוח הוראות תחת עובד מפעלנו

 ומבטיח לשווק חומרים ISO 9001 תקן של

מעולים. במידה ויש ספק  מרכיבים עשוייםה

אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות 

 ליצור קשר עם נציגי החברה.

 

 

 

 

 

 

 

  :נתונים טכנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ק"ג 20 אריזה משקל

 5°-35° טמפ' ניתנת ליישום

 שעות 24 ייבוש ראשוני

 חודשים 12 אחסון)זמן מדף(

 מגפ"ס 1.0מעל  חוזק מתיחה

 מ"מ 1ליטר למ"ר בעובי  1 תצרוכת אופיינית 

 ל' לשק 8-9 צריכת מים

 צבע
 

                    |             Shahalfix 707 707פיקס שחל
 יישומים בבנייןלמגוון תכליתית המהווה פתרון  אבקה צמנטית רב

   :תיאור מוצר

מים   תבתוספ ”707שחלפיקס “  דינו לפי ידע חדיש ומתקדם ביותר.המיוצר על י יאבקת וסףת

וחוזק  מצויינתעבידות  בעלאשר מאפשר ביצועים  מעולים בהדבקה,  (ערובת הרצויה)תלוי בת

 .גבוהה מאוד ותדבקיה

 :שימושים    

o ופנים חוץשפכטל. 

oה צמנטית על מגוון רחב של תשתיותלהרבצ   

o אריחיםהדבקת((C2TE. 

oצמנטית.ובה ר   

oתשתית להטבעת סיליקון. 

oמיקרוטופינג על משטחי מדה מתפלסת ובטון 
     .כמים לתערובת ( 50%מדולל  417 שחללטקס )בשילוב 

  

 :יתרונות   

o.שפכטל ומיקוטופינג בעל עבידות מעולה 

o  משמש כמעט כל היישומים הנדרשים לחוץ

 ופנים באתר הבניה.

o רטובים.מתאים לחדרים   

oניתן לשיוף בקלות לרמת חלקות גבוהה. 

o  אינו מאבד תכונותיו בכל תנאי מזג אוויר

 ולאורך זמן.

  

 :ניתן לישום ע"ג

oלוחות גבס 

oבורד-וילהבורד/-צמנט 

oלבניםבלוקים/ 

o ועודקירות בטון/טיח.. 

 

 אזהרות

oאו תוסף כלשהו לדבק כגון גבס או אין להוסיף שום חומר 

 .המכילים גבס  מוצרים

oשחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן 

 , במידה והחומר בא במגע עםלדבקיםהמתאימים 

 מים. העיניים/העור יש לשטוף בהרבה 

oטרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת   

 .הנחיות 

o עלהימנ]שעות אחרי השימוש 24אין להרטיב את הדבק 

 מעבודה בימים גשומים[



 

 הכנת התשתית:
 

 העלול כלשהואנקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם 

לשטוף את המשטחים מאבק או ממלחים )אם מדובר בסביבה  שלהדבקה, ילהוות שכבת הפרדה 

ברזל , חוטי קשירה או חתוך יש לתית, לתש 707ות שחלפיקס ימית( היכולים לגרום לכשל בהדבק

חורים ומרווחים בין הבלוקים )פוגות(  למלא קיני חצץ,  ,מסמרים יש להוריד ולנקות שיירי עץ

את את כל ודא שהתשתית מסוגלת לשביישום הדבקת אריחים  707השחלפיקס בעזרת תערובת 

בדרישות תקן התשתית לעמוד  ועל מגפ"ס 0.5 -חוזק הרקע לא יקטן מ, שכבות הטיח וציפוי הגמר

 . להדבקת ציפויים קשיחים 1920-ו 2378

 

 :הוראות שימוש

 הוסף מים כנדרש וערבב עד קבלת חומר הומוגני,

בשטח מ"מ  3-5בעובי  בעזרת מרית/מאלג' עם הצד הישר מרח את התערובת על תשתית נקייה

 .100%כיסוי של 

 .יש להקפיד על טמפ' עבודה מתאימה וסביבה ויבשה )ראה נתונים טכניים(

 ע"י גורם מוסמך .בהדבקת אריחים יש לדגום באמצעות שליפת האריח 

ולהקפיד למרוח גם על התשתית  במהלך ההדבקה יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות

 .וגם על גב האריח

ומים  417המוצר עם שחללטקס  טופינג למדה מתפלסת יש לערבב אתבשימוש המוצר כמיקרו

 על התשתית.יחד ולמרוח שכבה דקה 

 ניקוי כלים ייעשה מיד לאחר ההדבקה כשהדבק עדיין טרי.

הדבק אינו יכול לגשר על עיוותים / דפורמציות קיצונים אשר קיימים בלוחות תשתית מסוימים 

 המחלקה הטכנית.כאלו יש להיוועץ עם  במקרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


