בי ג'י רובה אקרילית

למילוי מישקים (פוגות)  1-4מ"מ.

שימושים
רובה עדינה למילוי מישקים (פוגות) של  1-4מ"מ ,בחיפוי קירות וריצוף קרמיקה ,חרסינה,
פסיפס ,אריחי אבן ושיש ,גרניט פורצלן וכד' .אינה נסדקת ומונעת הופעת פטריות ועובש.
מתאימה לשימושי פנים וחוץ.

יתרונות
מוכנה לשימוש.
אינה נסדקת.
מונעת פטריות ועובש.
ייבוש מהיר.
עמידות טובה במים.
עמידות בשינויי טמפרטורה ולחות.

נתונים טכניים
בסיס:
צבע:
טמפ' יישום:
זמן ייבוש:
זמן שמישות לעבודה:
אריזה:
אחסון:
חיי מדף:

צמנט ,אגרגטים ופולימרים אקרילים אבקתיים.
צבעים שונים
6°C-36°C
 74שעות
 67דקות
שקית 7 :ק"ג ,שקית 6 :ק"ג
מקום יבש ומוצל
שישה ( )6חודשים באריזה המקורית ובתנאים
מתאימים
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הכנת התשתית
הרובה מיועדת למישקים (פוגות) שבין  1-4מ"מ.
לפני יישום הרובה יש לוודא ששכבת ההדבקה של האריחים אינה עולה על עובי האריח
בין המישקים (יש לטפל בכך בעוד דבק האריחים רטוב).
נקה את המישקים (פוגות) מלכלוך ,אבק ,שאריות חומר וכד' .במידת הצורך אפשר
לנקות את המישקים בעזרת מטלית לחה ( -לא בהצפה) ולחכות לייבוש.

הוראות שימוש
ערבב  7.6 - 3נפחים רובה עם נפח אחד מים עד לקבלת עיסה נוזלית סמיכה ,אחידה וללא גושים.
המתן כ 6 -דקות וערבב שנית( .כ 377 -סמ"ק מים ל 1 -קג' אבקה).
מרח את הרובה על האריחים ,רצוי בעזרת מרית (מלג') גומי ,בכיוון אלכסוני לחריצים.
המתן עד שהחומר יתקשה (בין  77-47דקות בטמפרטורות נמוכות זמן ההתקשות ארוך יותר).
נקה את שאריות הרובה מעל האריחים בעזרת ספוג רטוב בתנועה סיבובית.
המנע מהוצאת הרובה הרטובה מבין המישקים.
רובה לבריכות מאגרי מים ואריחים בעלי ספיגות נמוכה
ערבב  17%ממשקל האבקה ,פולימר מסוג בי ג'י בונד  7עם אותה כמות מים ,הוסף לאבקה תוך כדי ערבוב עד קבלת תערובת
אחידה .הוסף עוד כ 17% -מים המתן מס' דקות וערבב היטב עד לקבלת תערובת נוחה לשימוש.
כמות נדרשת (גרם למ"ר:
גודל האריח

51X51

02X02

02X02

02X02

12X12

מרווח (מ"מ)
71

777

167

176

96

67

77

477

377

717

167

177

73

677

467

377

737

106

74

977

617

476

376

746

ביישום רובה על תשתיות ואריחים סופגים או מחוספסים ,יש להקפיד על מריחת הרובה בתוך המישקים (פוגות) בלבד
וניקוי הרובה לפני ההתייבשות הסופית.
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הערות
יישום הרובה רק לאחר ייבוש מלא (לא פחות מ  97שעות) של דבק האריחים.
הקפד לנקות את האריחים מיד בגמר היישום ובעוד הרובה רטובה.
אין לעבוד בטמפרטורה נמוכה . 6°C
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
לא למאכל ,הרחק מילדים.
במקרה של פגיעה בעיניים שטוף במים זורמים ,במידת הצורך פנה לעזרה רפואית.
בגמר השימוש שטוף כלים וידיים במים וסבון.
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