בי ג'י אקוסטי

לבידוד אקוסטי לפני מערכת ריצוף.

תערובת על בסיס צמנט ,אגרגטים ומוספים מיוחדים,
לבידוד אקוסטי לפני מערכת ריצוף.
עומד בדרישות התקן  1004חלק 1
נבדק לפי Iso10140-8 :
שימושים
 מתאים לתשתיות בטון ומדה. מתאים למבני מגורים ומבנים ציבור מתאים ליישום ע"ג בטון מתחת למערכת ריצוף מתאים במיוחד ליישום בדירות בהן הצנרת (מים ,חשמל ,תקשורת)בולטת מעל פני הריצוף.
יתרונות
-

בעל חוזק הידבקות גבוה לתשתית
בעל עמידות גבוה ללחיצה
תערובות מוכנה מראש בתוספת מים בלבד.

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
משקל מרחבי אבקה :
שיעור קול לאחר הפחתה
תצרוכת אופיינית :
טמפ' יישום:
זמן פתוח לעבודה:
זמן ייבוש סופי :
אריזה:
אחסון:
חיי מדף:

צמנט,אגרגטים ומוספים מיוחדים
אפור
 700גר'/ליטר
dB 56-57=L`nw
כ 5.5-מ"ר/שק בעובי  5מ"מ
5°C-35°C
 60דקות
48שעות
שק נייר  20ק"ג
מקום יבש ומוצל ובאריזה המקורית
 6חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים

הכנת התשתית
יש להסיר שכבות רופפות ,בליטות ,גופים זרים וחוטי קשירה.
יש להסיר כתמי שמן וסולר.
.
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בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין ,ד.נ לכיש דרום 79370 ,טל 08-6874236 :פקס 08-6874235 :אתרwww.b-gtech.com :

הוראות שימוש

לתוך כלי יש לשפוך  10-11ליטר מים ולהוסיף בהדרגה את כל תכולת השק.
יש לערבב בעזרת מערבל מכני .
יש לערבל עד קבלת עיסה אחידה ללא גושים
יש להמתין  5דקות ולערבל לעוד  3דקות
היישום יבוצע בעזרת מכונת התזה או מאלג' עובי היישום כ 5 -מ"מ
יש למרוח את החומר ע"ג הקירות כ 1-ס"מ מעל פני הריצוף

הערות
אין לחדש חומר שהתייבש ע"י הוספת מים.
אין ליישם בימים בהם הטמפרטורה גבוהה מ 35°C -או נמוכה מ 5°C -כולל המים
המשמשים לערבוב ואשפרה.
החומר הוא חומר אלקאלי (בסיס) ויוצר ריאקציה עם מים .יש להגן היטב על העור
והעיניים .במקרה של מגע יש לשטוף מיד במים זורמים .לשטוף את כלי העבודה
במים כל עוד החומר רטוב.
במקרה של מגע עם העניים פנה מיד לקבלת טיפול רפואי ,עם האריזה.
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