בי ג'י פלאג

לתיקון פרצות מים.

שימושים
בי.ג'י פלאג הנו חומר הידראולי מהיר התקשרות והתחזקות ,שיעדו העיקרי – סתימת
סדקים ומילוי חללים במצב של דליפת מים קלה .החומר מתקשר תוך  3.5-2.5דקות
ומתקשה בו זמנית לרמה שמאפשרת סתימת דליפות .העדר התכווצות ואטימות החומר
במצב קשוי מבטיח אטימות של האזור המטופל לתקופה של שנים רבות.
שימושים עקריים :סתימת פריצות מים קלות ,עיבודים מהירים סביב הצנרת,
איטום סדקים והפסקות יציקה ,עבודות איטום מתחת למים.

יתרונות
התקשרות מהירה של  2.5 – 3.5דקות )(25°C
התחזקות מהירה באוויר או במים .הידבקות טובה לתשתית.
העדר התכווצות .אטימות לחדירות מים.

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

צמנט ייעודי ותוספים מיוחדים
אפור
5ºc - 35ºc
עד  3.5דקות
דלי  5,10,25ק"ג
מקום יבש ומוצל
 6חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים

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
נקה את התשתית מאבק לכלוך ושומנים.
לחצוב את הבטון באזור הדליפה ולהכין את השטח כהלכה.

הוראות שימוש
לכמות דרושה של אבקות ,להוסיף מים תוך בחישה אינטנסיבית.
כמות המים צריכה להיות קטנה ככל האפשר ,אך מספיקה לקבלת צמיגות רצויה
להחדרת החומר לתוך החלל.
היות והחומר מתקשה מהר מאד ,יש להתחשב בכך בקביעת גודל המנה .ברגע
שהחומר מתחיל להתחמם או לאבד פלסטיותו ,דוחפים אותו אל תוך החלל
וממשיכים בלחיצה עד התקשותו .ממשיכים את הטיפול עד מילוי החלל.

הערות
לא למאכל .הרחק מילדים.
יש לעבוד במקום מאוורר ולהשתמש במשקפי מגן ובכפפות גומי .במקרה מגע של
החומר עם העיניים שטוף מיד עם הרבה מים והתייעץ עם רופא.

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.
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 :

