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 שם המוצר  .1

 קולור בייס אף.אס
COLOR BASE FS 

 יצרן   .2

אירופהלטיקריט   

 

 תיאור המוצר  .3

מ"מ, לפסיפס זכוכית, אריחי קרמיקה,  6עד  1קולור בייס אף.אס היא רובה על בסיס צמנט המתאימה למישקים של 
 לבנים ואבן. 

  , לשימוש פנימי וחיצוני, כולל חזיתות.במקומות יבשים ורטוביםמתאים ליישום 
 

 שימושים

 לשימוש פנימי וחיצוני •

 לקירות ורצפות •

 מ"מ, לפסיפס זכוכית, אריחי קרמיקה, לבנים ואבן 6עד  1מתאים למישקים של  •

 לשימוש ביתי ומסחרי •

 לבריכות שחייה, מזרקות ולאזורים רטובים אחרים •

 מתאים לרצפות וקירות מחוממים  •

 מתאים לאבן שאינה רגישה ללחות  •
 

 יתרונות

 עבידות מעולה  -לשימוש  קל •

• VOC תעודת  -נמוךEC1  פלוס 

 בקטריאלי ועמיד בפני עובש לשימוש ביתי ומסחרי-אנטי -מיקרוביאליאנטי  •

 עמיד לקיפאון •

 אידיאלי לפסיפס זכוכית •

  EN 13888, CG2WA  עומד בדרישות •

 

 
 אזהרות

 יש לעיין בגיליון בטיחות חומרים למידע נוסף בנושא בטיחות.
 . מ"מ  6-אין להשתמש בקולור בייס במישקים רחבים מ •
   נקיים ונטולי מלחים.יש להשתמש במים  •

 אין להשתמש ברובה במשטחים הבאים במגע עם כימיקלים / חומצות.  •

 אין להשתמש בחומצה לניקוי מישקים המיושמים ברובה צבעונית.  •

 SPECTRALOCKאו  SPECTRALOCK 2000 IG-להתקנות הדורשות חוזק גבוה ועמידות כימית בחרו ב •

PRO PREMIUM GROUT  ינה וחס  העמיד רובהאלה אידיאליים להתקנות בהן רצוי  בהתאם ליישום. מוצרים
 לכתמים. 
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התנאים במקום העבודה יכולים להשפיע על הגוון הסופי. נסו על שטח קטן כדי לראות את   •
   .התוצאה לפני יישום הרובה על כל שטח ההתקנה

סוגי אריחים מסוימים סופגים יותר מאחרים ועלולים לקבל כתמים בזמן יישום הרובה. יש   •
 .יש להשתמש בחומר אוטם  ריחים נקבוביםאבלנסות את הרובה שנבחרה על אריח.  

 במהלך מזג אוויר קר, הגנו על עבודה גמורה מפני תנועה עד אשר המשטח יהיה יבש לגמרי.  •

  21°ימים בטמפרטורה של  14קולור בייס להתקשות במשך במים אפשרו ל טבוליםביישומים  •
 לפני מילוי במים. 

דבקים / שרפים, טיט ורובה עבור אריחי קרמיקה, מרצפות, לבנים ואבן, אינם מהווים תחליף   •
לאיטום באמצעות ממברנות. כאשר נדרשת ממברנה לאיטום בפני מים, יש להשתמש  

 בממברנה לאיטום מסוג לטיקריט הידרובן. 

יל חול ומלט. עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. יש להימנע ממגע עם העיניים ומגע ממושך  מכ •
 עם העור. במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. 

 להרחיק מהישג ידם של ילדים.  •
 

הערה: משטחים חייבים להיות חזקים, יציבים ונוקשים מספיק מבחינה מבנית כדי לתמוך באריחי קרמיקה/אבן, 
עומס קבוע, עומס שימושי ועומס )קות וסוגי גמר דומים. אסור שסטיית התשתית תחת כל העומסים לבנים ד
  L/480עבור התקנת תשתית דקה מאריחי קרמיקה/לבנים או  L/360-תחרוג מ ,כולל עומסים מרוכזים(, אימפקט

 .= אורך מרווח Lעבור התקנת תשתית אבן דקה, כאשר 
 

 התקנה  .4
 : הכנת השטח 

יישום הרובה, יש להסיר ספייסרים מהמישקים ולנקות אבק ולכלוך באמצעות ספוג  לפני  •
 רטוב. אין להשאיר מים עומדים במישקים. 

ריצוף ויישום רובה   – 176TDS-ב הערה: כאשר מיישמים רובה במזג אוויר חם, יש לעיין 
 במזג אוויר חם. 

 +C35° -ל+ C5°טמפרטורת המצע חייבת להיות בין 

 : ערבוב

 ק"ג רובה(.  5ליטר לשקית של  1.35 - מים נקיים עם קולור בייס ) כ 27% - להשתמש בכיש   •
  להוסיף מכן  ולאחר, נקי ערבוב למיכל מים  לשפוך  יש , כהלכה מתערבב שהמוצר להבטיח   כדי
  דקות  3-5 להמתין   אחת. יש  דקה  במשך נמוכה במהירות   מערבל עם  יש לערבב . האבקה את

  כדי  פעם מדי לערבב   יש, היישום  בזמן . אחת דקה במשך   המערבל באמצעות  מחדש ולערבב 
 .  מים לתערובת שהחלה להתייבש להוסיף  אין.  עבידה  תערובת  על   לשמור

 : יישום

יש  להסרת רובה עודפת, יש למרוח את הרובה במרית גומי ולהחדירה למישקים עד שיהיו מלאים.  
מעל פני המישקים   45°ולמשוך אותה אלכסונית בזווית של  90°להחזיק את המרית בזווית של 

 של החומר. ת יתר בכדי להימנע ממשיכ
מחדש באמצעות   במהלך היישום, יש לערבב  מעט להתייבש הערה : אם התערובת מתחילה 

   שניות. אין להוסיף עוד מים שכן זה יכול לשנות את גוון הרובה. 10-15המערבל למשך 
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 : ניקוי

רחבים יותר או   מישקים מעלות.  21°דקות בטמפרטורה של  20-25לפני ניקוי ראשון יש להמתין  
טמפרטורות קרות יותר עשויות להאריך את זמן ההמתנה. יש להתחיל את הניקיון עם ניגוב קל  

יש לעבוד  של כל המשטח כך שניתן יהיה לנקות עם ספוג לח. יש לשטוף עם ספוג לח )לא רטוב(.  
   .של רובהבספוג לח או מטלית יבשה כדי להסיר שאריות   יש להשתמש. אלכסונית למישקים 

שעות לאחר ההתקנה. במזג   24עם הסיום, יש להגן על העבודה המוגמרת מפני גשם במשך 
 השעות הראשונות.  48אוויר קר, יש להגן על העבודה המוגמרת מתנועה במשך  

 אריזה 

 ק"ג.   5 -שקית 
 ק"ג.  20 - שק

 חיי מדף  

 יבש. קריר וחודשים באריזה המקורית במקום   24

 סיווג סיכון

 ראה עלון בטיחות 

 מידע טכני .5

 תכונות פיזיות וביצועים

 

 

 

 

 

 

 ( שיעור לחות 50%-ו C23°מאפייני עבודה )

 

 

 

 

 

 
מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה. התוצאות המוצגות הן אופייניות אך משקפות את נהלי הבדיקה בהם נעשה שימוש. ביצוע בשטח יהיה תלוי  

 בשיטות ההתקנה ובתנאי אתר העבודה.  

CG2WA EN 13888 סיווג 

 בסיס , אגרגטים, תוספים, פיגמנטיםצמנט
 צפיפות  דצמ"ק ק"ג / 1,20

 גודל גרגיר מירבי מ"מ  0.2

 דליקות לא

 עמידות ללחות מצוינת 

 עמידות להתיישנות מצוינת

 עמידות בטמפרטורה  30°- עד 90°+

מהמים 27%  יחס מים 

 משקל במצב רטוב דצמ"ק  ק"ג / 1,90

דקות 30  זמן עבידות בכלי 

+35°+ עד 5°-מ  טמפרטורת יישום 

שעות  24  ייבוש לדריכה 

ימים  3  ייבוש לשימוש מלא 

ימים  14  התקשות סופית 
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 כיסוי משוער 

 . ראו את טבלת הגוונים הכללית של רובה לטיקריט  -למידע על כושר כיסוי  •

 

 אחריות  .6

 י המוצר לא יתקלקל בשימוש ובתנאים רגילים. תוקף האחריות היא לשנה אחת.הספק מצהיר כ
 פנו לשירותים הטכניים לקבלת מידע נוסף  

www.laticrete.eu FILING SYSTEM on  

 DS.230.13אחריות מוצר לשנה אחת:  •
 

 תחזוקה  .7
הם מוצרים באיכות גבוהה המיועדים ליצירת יישומים עמידים לטווח  הרובה של לטיקריט ולטפוקסי 

הארוך ולמניעת עבודת תחזוקה. עם זאת, הביצועים והעמידות עשויים להיות תלויים בתחזוקה נכונה  
 של המוצרים ובמוצרי הניקיון בהם משתמשים.  

 
המידע המתואר עשוי להיות מועתק למסמך של פרויקט אחר, אבל המסמך הנ"ל לא ישלים או יחליף  

 את דרישות עלון המידע הטכני שבתוקף.  
 כל שינוי בדרישות הכלולות או נגזרות מעלון מידע טכני זה יבטל את האחריות.  

 שירותים טכניים  .8

 סיוע טכני 

 מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.   
 04-6230000לפנות אלינו בטלפון:   ניתן

 04-6231100או לפקס: 
 Info@orantechg.comאו לדוא"ל:  

 ספרות בטיחות וטכנית 
 ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פנייה אלינו 

 www.orantechg.comאו בקרו באתר 

 

 זהרהא
המידע וההוראות בגליון הנתונים מבוססים על ידע שנצבר במשך שנים של יישומים. לטיקריט אינה  

מסוגלת לשלוט ישירות בתנאי התקנה ותצורת היישום של מוצרים ולא תשא באחריות כלשהי  
הנובעת מהיישום שלהם. מי שרוצה להשתמש במוצרי לטיקריט חייב לבצע בדיקות מתאימות  

ט האתר. התוצאות המוצגות הינן טיפוסיות אך משקפות את נהלי הבדיקה המשמשים  לקביעת מפר
 . בתחום. בפועל הביצועים יהיו תלויים בשיטת ההתקנה ובתנאים באתר 

מוצרי לטיקריט מבוטחים באחריות במסגרת המגבלות שנקבעו בתנאי המכירה הכלליים שלנו  
ישורים הישימים, כפי שמצוין במפורש  ובגבולות ההתכתבויות הקשורות למפרטים טכניים ולא 

 . בגיליונות המוצר, בתיעוד, או בתיעוד הטכני המתאים 

 

 

http://www.laticrete.eu/
mailto:Info@orantechg.com
http://www.orantechg.com/

