
 

  סופגת: הדבקה על תשתית  –מצב א' 
 בטון, טיח, בלוקים וכדומה.

 מפרט ביצוע:
 נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק , לכלוך ומכל גורם כלשהו  .1
 .472 העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה, במידת הצורך השתמש בפריימר 
o ת היצרן, יש לשטוף אתאין להרטיב את האריחים לפני השימוש וזאת בכפוף להוראו 

 (472)כדי למנוע הכתמה יש להשתמש בפריימר  שעות לפני תחילת העבודה. 12התשתית 
ק"ג( למיכל עם המים וערבב עם  9) 472הוסף שק דבק אבקתי שחלפיקס אייר ,ל' לפחות( 18למיכל נקי ) ל' מים 7-8  מזוג . 2

 כלי מכני.
 המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.

 וגם על גב האריח.על התשתית את תערובת הדבק גם רוח ש למ. י3
 מגב האריח. 100%על התשתית יש למרוח במאלג' שיניים לרוחב ועל גב האריח במאלג' חלק על 

 באמצעות פטיש גומי. ולהדק יטת רטוב על רטוב כאשר החומר טרייש להניח את הדבק בש
 

  סופגת: הדבקה על תשתית ו איטום גב האריח –' במצב 
 בטון, טיח, בלוקים וכדומה.

 מפרט ביצוע:
 נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק , לכלוך ומכל גורם כלשהו  .1
 בפריימר. הפרדה להדבקה, במידת הצורך השתמשהעלול להוות שכבת  
o  ללא מים 472ל' פריימר  18עם דלי  472שקי שחלפיקס אייר  2ערבב. 

 מ"מ את תערובת הדבק במאלג' חלק והמתן לייבוש. 1-2של שכבה דקה  האריח גבמרח על 
ק"ג( למיכל עם המים וערבב עם  9) 472הוסף שק דבק אבקתי שחלפיקס אייר ל' לפחות(, 18ל' מים למיכל נקי ) 7-8 . מזוג  2

 כלי מכני.
 המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.

 מר בגב האריח.וגם על הפרייעל התשתית את תערובת הדבק גם ש למרוח . י3
 מגב האריח. 100%על התשתית יש למרוח במאלג' שיניים לרוחב ועל גב האריח במאלג' חלק על 

 באמצעות פטיש גומי. יש להניח את הדבק בשיטת רטוב על רטוב כאשר החומר טרי ולהדק
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
  : סופגת אלתשתית  על הדבקהו איטום גב האריח –' גמצב 

 וכדומה. ירוסטהנ / ברזל/ריצוף סוג ב' 
 ביצוע:מפרט 

 ניקוי התשתית מאבק, שמן או כל סוג שכבה היכולה להוות כשכבה מפרידה.  .1
  ללא מים. 472ל' נוזל פריימר  18עם דלי  472שקי דבק אבקתי שחלפיקס אייר  2. ערבוב 2

 המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.
 .והפריימר מילוי רווחים/חורים בתערובת הדבק מ"מ על התשתית הלא סופגת ,  2. מריחת שכבה דקה עד 3

 דק' לפחות. )צריך להיות יבש למגע( 60בהתאם למזג האוויר, מעל  להמתין לייבוש
 .והמתן לייבוש 472ערובת הפריימר+שחלפיקס אייר על גב האריח את ת במאלג' ישרמרח . 4

 מהאריח על מנת למנוע הכתמה ולאטום את גב האריח. 100%יש למרוח על 
 בעזרת דבק להדבקת אריחיםפריימר )לאחר הייבוש( . הדבקת אריחים ישירות על ה5

 .  מיםל'  7-8בערבוב עם  472שחלפיקס אייר 
 מר בגב האריח.וגם על הפרייעל התשתית את תערובת הדבק גם ש למרוח י

 מגב האריח. 100%על התשתית יש למרוח במאלג' שיניים לרוחב ועל גב האריח במאלג' חלק על 
 באמצעות פטיש גומי. יש להניח את הדבק בשיטת רטוב על רטוב כאשר החומר טרי ולהדק

 
 :ניתן לבצע עבודת הדבקה ישירה עם הפריימר

  ללא מים. 472ל' נוזל פריימר  18עם דלי  472שקי דבק אבקתי שחלפיקס אייר  2ב ערבו .1
 המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.

 .הלא סופגת , יש למרוח את תערובת הדבק גם על גב האריח וגם על התשתיתרטוב על רטוב""היישום יבוצע בשיטת  .2
 משטח הכיסוי. 100%על  פריימר נמרחתותערובת הדבק+שתית נקייה מאבק התיש לוודא ש

 שעות תלוי בתנאי מזג האוויר. 24-48בהדבקה ישירה עם הפריימר תערובת הדבק תעבור ייבוש ראשוני בין 
 

  טיט.על  הדבקה – 'דמצב 
 
 .הפרדה להדבקהים, אבק , לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפ  .1
מכמות  10-15%). הכן את תערובת הטיט, במידת הצורך ניתן להוסיף תוסף נוזלי המשפר את העבידות ויכולות ההדבקה.2

 הצמנט בתערובת(
 ק"ג( למיכל עם המים  9) 472ירהוסף שק דבק אבקתי שחלפיקס אי ל' לפחות(, 18ל' מים למיכל נקי ) 7-8 מזוג   .3

 המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת., וערבב עם כלי מכני
 את תערובת הדבק והנח על הטיט כאשר הדבק טרי.גב האריח מ 100%. ייצב את תערובת הטיט על התשתית, מרח על 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות כלליות:
 

 או כשיורד גשם.אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב 
 שעות מגמר היישום. 72אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 

 יש לשטוף את הכלים מיד לאחר העבודה במים.
 ס"מ. 0.5מ"ר הדבקה בעובי  3-3.5מספק  472 אייר כל שק דבק שחלפיקס

 מ"מ. 1-2 בעובימ"ר כיסוי  25-30שקים מספק  2כל סט פריימר +
 

 כנס לאתר האינטרנט:לה ניתןלמידע נוסף 
www.shahal.net 

 


