בי ג'י FINNESS

תערובת אבקתית לתיקון והחלקת סדקים וחורים

ומשטחים.

.

שימושים
חומר מילוי מעולה אינו מתכווץ עם הייבוש מהיר,קל לשיוף,למילוי וסתימה של
חורים וסדקים שאינם עובדים בקירות פנימיים מבטון טיח

יתרונות
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
נוח לעבודה
מהיר התקשות
קל לשיוף
אינו מתכווץ
מתאים כתשתית לצבע
נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
זמן ייבוש:
זמן פתוח בכלי :
אריזה:
משקל מרחבי:
אחסון:
חיי מדף:

גבס ,פולימר ומוספים מיוחדים
לבן
6°C-36°C
 77דקות
כשעה
שקית  6ק"ג
 7.7ק"ג לליטר
מקום יבש ומוצל
 27חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
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הכנת התשתית

שטח הקיר צריך להיות יבש ,נקי מאבק ושמנים .הסר חלקים רופפים.

הוראות שימוש

ערבב  BG FINNESSבמים ) 2.5ליטר לשקית של  5ק”ג (עד לקבלת משחה
חלקה ונוחה ליישום .כדי להקל על העבודה יש להכניס לכלי הערבוב מים ורק
לאחר מכן את החומר  .יש להמתין  5דקות וערבב שנית .
יישם התערובת באזור הנדרש והחלק בעזרת מרית ) שפכטל (חלק.המתן
לייבוש מלא .לקבלת גמר מושלם ,החלק בעזרת נייר לטש עדין.

הערות
אין לערבב כמויות גדולות מחצי ק"ג ללא ערבול מכאני.
יש לשטוף היטב כלים וידיים במים וסבון ,מיד עם גמר היישום.
החומר לא למאכל .המנע ממגע בעור ועיניים.
אין להשתמש במוצרי  BGבונד בטמפרטורה הנמוכה מ- 5°c .
אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים.
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