
   

 
 

                    

 W  817שחלמיקס 

 מודרגתתערובת  אגרגטים                
 

להדבקת חיפויים ורצוף  םהקיימיהנו הפתרון החכם ביותר והבטוח ביותר בין חומרי הדבק  W 817שחלמיקס 

 של קרמיקה,גרניט פורצלן,אבן,שיש ואחרים.

 

חומרי הדבק בהם הנם יבוש של שרפים נוזליים והפיכתם בהם מוסיפים מים ו םהקיימיבמקום דבקי האבקה 

ק"ג בתוספת פולימר לטקס נוזלי מיוחד פרי  25במשקל של  W 817לאבקה, אנו נספק לך  שק שחלמיקס 

 .התערובת המתבקשתפתוח מתקדם,אשר ישמש לך להכנת 

קבלת צמיגות נוחה  אין אפשרות לטעות, מוסיפים פולימר לטקס מיוחד המתאים לצרכים שלך לתערובת עד

 לעבודה.

 

 ? בתוספת הפולימר לטקס הנוזלי המיוחד להכנת  W 817מדוע שחלמיקס 

 מהכוח שהכימיה מקנה לפולימר ולא חלקים בלבד כמו באבקות. 100%, אתה מנצל W 817השחלמיקס  
 

 משמש להדבקת אריחים על בטון יצוק, בלוקי בטון, בלוקי איטונג וטיח. 

 .עם מוסף המבנהליישום בפנים וחוץ ל קירות ורצפות קל ונוח ליישום ע

או כל תוסף מאושר בכתב ע"י חברת שחל  L277או שחלפיקס  472/  471יש להשתמש בתוסף שחלקריט 

 .חומרים לבנין בע"מ

 .Gוגם בגוון אפור מסומן  Wשחלמיקס מיוצר בגוון לבן ומסומן 
 

 הרכב:
 רגטים.גתערובת מבוססת על צמנט, מוספים מיוחדים וא

 

 :התערובתאופן הכנת 
 

 עד קבלת העבידות הרצויה מופיע לעילעפ"י ה ליטר 75- -בכמות של כ להוסיף לנוזל יש 817השחלמיקס את 

 על מנת שנוכל לקבל תערובת אחידה והומוגנית וללא גושים. וזאת בעזרת מערבל מכני בלבד

 לעבודה. דקות לערבב שנית, והדבק מוכן 10-לאחר הערבוב יש להמתין כ

 

 יישום ההדבקה:
 

מ"מ  6-10)מאלג'( על התשתית שכבה של  המרית המשוננתבעזרת הצד הישר של הדבק שעורבב יש למרוח 

 הקירות או הרצפה , על גביויישר את השטח תערובת דבק

בי ההדבקה , בהתאם לעו 60˚- 45˚בזווית של  המריתדבק הטרי עם הצד המשונן של תערובת העבור על שכבת 

 נדרש, המריחה תעשה עם שיניים בצורה אופקית.ה

 ,בצידה החלק של המרית 20*  20 -מריחה נוספת תעשה במקרה של הדבקת אריחים הגדולים מ

ועל גב האריח, מצמידים את האריח לשכבה המרוחה בעודה טרייה , מהדקים תוך כדי לחיצה וריטוט לצדדים 

 בקה מכסימלי.וזאת על מנת שנוכל לקבל הצמדות מלאה ושטח הד

 יש לדאוג לפוגות בין האריחים ,על פי תקן ועל פי הנחיית המתכנן.

. פוגות יש למלא המתכנןמ"מ לפי סוג וגודל האריחים ובהתאם לדרישת  3השאר פוגות פתוחות של מינימום 

 .רובה או בכוחלה עפ"י הנדרששעות לפחות ב  48לאחר 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 בקרת איכות:
 

יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות. בדיקת כיסוי 

משטח האריח. לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י  85%יש לוודא כי הדבק מכסה לפחות  -

 הקשה על פני האריח. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.
 

ו/או מרוח דבק גם על התשתית וגם על גב האריח במיוחד כאשר מדובר על אריחים שאינם סופגים חובה ל

ס"מ, אריחים כבדים, הדבקת ריצוף חדש על  20x20אריחים שגודלם עולה על ו/או אריחים גדולים מהממוצע 

לבניין, חובה להדביק  קיים והדבקה בריצופים או חיפויים חיצוניים לבניין. בהדבקה בריצוף או בחיפוי חיצוני

 מ"מ לפחות לשם התגברות על התכווצות והתפשטות תרמית. 4במרווחי פוגות של 

 

 אזהרות:
)במידת הצורך יש לבצע הצללה   C ˚35 -וגבוהה מ º C5 -אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ

היישום )אין לבצע הדבקה בחוץ שעות אחרי  24העבודה(. אין להרטיב את הדבק ואת האריחים במשך  באזור

 למניעת התייבשות התערובת יש לערבב .ת מוכנהעם צפוי גשם(. אין להוסיף מים לתערוב

 אין להדביק אריחים על שליכט או צבע. דקות. 15-20כל 

 

 ק"ג. 52 שק :אריזה
 

 ניקוי כלים:
 

 ניקוי כלים ייעשה מיד לאחר ההדבקה כשהדבק עדיין טרי.

 

 אחסון:
 חודשים מתאריך ייצורו. 6המוצר באריזה המקורית במקום מוצל ויבש עד לאחסן את 

 

 : הערות
 

 

 מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה. 

כידוע,מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות  החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים,

 .ISO 9001של תקן 

ת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו תחת בקר

 המבוקש לפני השימוש. ליישוםממליצים לנסות את התאמת החומר 

 

 

 

 

 

 חברת שחל חומרים לבנין בע"מ.
 

 83101קרית מלאכי  167ת.ד  משרד ראשי ומפעל: אזה"ת באר טוביה
 

 www.shahal.net 08-8585406פקס:  08-85854444טל: 

 

 


