מפרט מערכת בי ג'י קווט ליישום על בטון ואספלט
שימושים

בי ג'י קווט הינו חומר מוכן לשימוש לציפוי מגרשי טניס ,מגרשי כדורסל ,מגרשי קט
רגל ,מגרשים משולבים ומשטחים שונים כגון :שבילי הולכי רגל ,שבילי אופניים
ומסלולי אקסטרים לאופניים.
החומר מאושר  ITFבקטגוריית  Mediumו.Fast -
ניתן ליישם בי ג'י קווט על משטחי אספלט ובטון.
מתאים לשימושי פנים וחוץ.

יתרונות








מוכן לשימוש
יכולת גישור על סדקים נימיים
חוזק הדבקה גבוה
עמידות לאורך שנים בתנאי מזג אוויר קשים
עמיד לקרינת UV
עמיד בשחיקה
ניתן להשיג ב  18גוונים על מניפת גוונים בי ג'י קווט

נתונים טכניים
בסיס:
טמפ' יישום:
זמן ייבוש:
ייבוש סופי:
אריזה:
צריכה:
אחסון:
חיי מדף:
משקל מרחבי:

פולימרים אקריליים ,מלאנים ,פיגמנטים ומוספים שונים
10°C-30°C
 24שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר
שבעה ימים
דלי 25 :ק"ג
 1.5-2ק"ג )לשתי שכבות ,בהתאם לתשתית וגודל
האגרגט באספלט(
מקום יבש ומוצל
 12חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
 1.6ק"ג/ליטר

אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם .כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו
ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י )ישראל( טכנולוגיות בע"מ.
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הכנת התשתית
לקבלת תוצאות טובות יש לדאוג למשטח אספלט .3/8
התשתית חייבת להיות יבשה ונקיה מאבק ,שמנים וחלקים רופפים.
יישום על משטחי אספלט ובטון ,רק לאחר כחודש מיציקת המשטח.

הוראות יישום

לפני כל יישום יש לבדוק התאמת המוצר והתערובת לשימוש .בכל מקרה של אי
בהירות אנא פנו ליעוץ במחלקה הטכנית.
יישום פריימר על משטחי אספלט
יש להוסיף עד  3.5ליטר מים לכל פח בי ג'י פריימר לקווט ולערבב היטב בעזרת
מערבל מכני.
יש ליישם שכבת בי ג'י פריימר לקווט בעובי  0.85ק"ג  /למ"ר ובהתאם לגודל
האגרגט של האספלט.
יש לשפוך בי ג'י פריימר לקווט בקצה המשטח ולמרוח בעזרת מגב סיליקון ייעודי,
שכבה אחת והמתן לייבוש סופי כ  4שעות )תלוי במזג האוויר( .היישום יתבצע
ברצף וללא הפסקות .במידת הצורך ניתן לבצע שכבת פריימר נוספת.
יישום פריימר על משטחי בטון
יש ליישם שכבה אחת של בי ג'י פלקסיל  162ע"י מברשת )על פי הוראות דף
טכני של המוצר( ,כשכבה מקשרת בין תשתית הבטון לבי ג'י קווט.
אין ליישם בי ג'י פלקסיל  162על בטון מוחלק ,לא נקי ,או "מיץ" בטון ,לפני הורדת
השכבה העליונה ע"י מכונת פוליש עם הסקוטש הגס ביותר.
יש להמתין  4שעות לייבוש הפריימר.
יישום בי ג'י קווט על משטחי אספלט ובטון
יש להוסיף עד  3.5ליטר מים לכל פח בי ג'י קווט ולערבב היטב בעזרת מערבל
מכני.
יש ליישם שכבת בי ג'י קווט בעובי  0.85ק"ג  /למ"ר ובהתאם לתשתית.
יש לשפוך בי ג'י קווט בקצה המשטח ולמרוח בעזרת מגב סיליקון ייעודי ,שכבה
אחת והמתן לייבוש סופי כ  4שעות )תלוי במזג האוויר( .היישום יתבצע ברצף
וללא הפסקות.
יש ליישם שכבה שנייה בהתאם לצורך.
ביישום בי ג'י קווט על משטחי בטון ,יש ליישם שתי שכבות בי ג'י קווט.
יש להמתין  4שעות בין שכבה לשכבה.
לייבוש סופי יש להמתין כשבוע ימים.
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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 :

הערות











בי ג'י קווט הנו חומר ציפוי ולא חומר מילוי
מומלץ ליישם בי ג'י קווט בשעות הבוקר ,לפני התחממות האספלט
אין ליישם בימים חמים מעל  30º Cומתחת ל 10 º C
אין ליישם כאשר צפוי גשם  72שעות לפני או לאחר היישום
במקרה של משטח הזקוק לתיקון סדקים ,יש לוודא ייבוש מוחלט של הסדקים
אין לערבב בי ג'י קווט או בי ג'י פריימר לקווט עם חומרים אחרים
יש להקפיד על אוורור נאות במקום העבודה ,במקרה של עבודה במקום סגור
הרחק מילדים ,לא למאכל
במקרה של פגיעה בעיניים שטוף במים זורמים
בגמר השימוש שטוף כלים וידיים במים וסבון

אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם .כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו
ונסיוננו הרב .לפרטים נוספים והדרכה מקצועית ,פנה למחלקה הטכנית של בי .ג'י )ישראל( טכנולוגיות בע"מ.
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