
 
 

 

 

Joint Filler 

 ילרפג'וינט 
 

 שם המוצר .1
 ילרפג'וינט 
 

 נציגות .2
 אוראנטק גטאור בע"מ

 
 תאור המוצר .3

 .ליישומי פנים וחוץ, )כוחלה( רחבים במיוחד חומר אבקתי למילוי מישקיםילר הינו פג'וינט לטיקריט 
 
 

 שימושים
 מ"מ 6-25למילוי מישקים בעובי  •

 .למילוי מישקי אריחים בקירות ורצפות •

 .ללוחות שיש, אבן, אריחי קרמיקה ופורצלן מתאים •
 

 ונותיתר

  .מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד •

  .כושר הידבקות מעולהו בעל חוזק גבוה •

  .נושם ומאפשר מעבר אדי מים ,מים דוחה •

  .קל להכנה ונוח ליישום •

 .לשימוש פנימי וחיצוני •
 

 ניםגוו
 / לבן שלג / לבן טבעי אפור

 
 אריזה

 ק"ג 25שק 
 במשטחשקים  64
 

 חיי מדף
 .מהקרקע ומוגבה יבש באזור מתאימה ובאחסנה סגורות באריזות -חודשים 6
 

 אזהרות
   .לגשם לחשוף ואין במים לשטוף אין ג'וינט פילר יישום לאחר •

התנאים במקום העבודה יכולים להשפיע על הגוון הסופי של המוצר. יש לנסות על שטח קטן בכדי  •
 ג'וינט פילר על כל שטח ההתקנה.לראות את התוצאה לפני יישום 

 מים. הוספת י"ע שהתייבש חומר לחדש אין •

 . 35°C-C5°  יישום טמפרטורת •

לשטוף בכמות יש מגע ממושך עם החומר עלול לגרום לגירוי העיניים או העור.  במקרה של גירוי,  •
 נדיבה של  מים.

 אין לבלוע •

 מומלץ להימנע מנשימת האבק. •

 להרחיק מילדים. •
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 טכנייםנתונים  .4
 תכונות פיזיות

 1.6 ליטר\משקל מרחבי יבש ק"ג

יום כפיפה  28חוזק לאחר 
 מגפ"ס

14<= 

יום לחיצה  28חוזק לאחר 
 מגפ"ס

38<= 

 ליטר לשק 5-6 מנת מים

מקדם ספיגה נימית ( ק"ג 
 )למ"ר לחצי שעה

0.5>= 

 
 
 התקנה .5

 הכנת השטח

 תחילת היישום יש לנקות היטב את המישקיםלפני  •

  ולסלק חלקים רופפים., לכלוך ושומן התשתית מאבקהיטב את  תנקויש ל •

של כל גורם אשר יכול להוות כשל  שאריותית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא תשתה •
 .ביישום

 
 ערבוב

 .דקות ולערבל שנית 3יש להמתין  לקבלת תערובת אחידה.עד ליטר מים  6 -ק"ג עם כ 25יש לערבל שק  •
 

 יישום

 . עד שיהיו מלאים לגמרי גומי או אקדח כוחלהמרית בעזרת למישקים  ג'וינט פילראת ה יש להחדיר •

" עליהם )כלומר, "מהווה גשר על יושבלא רק " ג'וינט פילרשהמישקים מלאים ושה יש לוודא •
 החיבור"(.

 .לחלוטין עדיין לא התייבש ג'וינט פילרהעודפים בעזרת מטלית רטובה רק כאשר ה יש לנקות את •

 .ום ממוכן יש לשפוך את תכולת השק לתוך מכונה ולכוון את מד המים לסמיכות הרצויהלייש •

 .בעזרת מטלית קשיחה ג'וינט פילרשעתיים ניתן לנקות את הכלאחר  •
 

 אחריות .6
 123אחריות בהתאם לכתב אחריות ט

 

 שירותים טכניים .7

 סיוע טכני
  04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון:

 info@orantechg.comאו לדוא"ל :  6231100-04או לפקס: 
 www.orantechg.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר  ספרות בטיחות וטכנית
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