
  עלון טכני

 MARMOCRET-BOND 
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 תיאור

MARMOCRET-BOND  הוא מלט שעורבב

 הדורש רק הוספת מים.מראש, על בסיס צמנט, 

 מציע:הוא 

 

 הידבקות מצויינת אל המצע •

 נוח לשימוש •

 יישום פשוט ומהיר יותר •

 אידאלי ליישום עם מכונת טיוח •

 מאפיינים יציבים וסטנדרטיים •

 בחוץ וגם מבנים בתוך לשימוש מתאים •

 

 פי-, עלGP CS IV, W1סוג ממסווג כמלט 

 998-1 EN. 

 

 תחומי יישום

MARMOCRET-BOND  ליצירת תערובת משמש

דבקה על בטון, לבנים, לוחות בידוד תרמי וכו' ה

 כדי לשפר את ההדבקה של הטיח שבא אחריו.

 מידע טכני

 אבקה צמנטית   צורה: 

 אפור   צבע: 

 מ"מ 3עד    גודל חלקיקים:

 ק"ג 25/ שק  'ל 4.25 דרישת מים: 

 'לק"ג /  ±1.65  0.10 צפיפות נפחית של מלט יבש:

 'לק"ג /  ±1.90  0.10 צפיפות נפחית של מלט טרי:

 ±13.00  2.00 חוזק לחיצה:

  ניוטון/ממ״ר

 ±5.00  0.50 חוזק כפיפה: 

 ניוטון/ממ״ר

 ניוטון/ממ"ר 0.60   הדבקה:

מ"ר  1-ק"ג ל 0.40≥  ספיגה קפילרית:

  ½לשעה 

 W/(mK) 0.71 ≥ : (יבש, λ10) הולכה תרמית

  (P=  50% ל)

  15/35 :(μ)לאדי מים מקדם דיפוזיה

 +ºC20-ב שעות 3  :אורך חיים בדלי

 

 

 

 

 

 

 הוראות השימוש

 . הכנת המצע1

על המצע להיות נקי, ללא אבק, חומרים שמנוניים 

 לפניאו מפוזרים וכו'. יש ללחלח את המשטח 

 .MARMOCRET-BONDהיישום של 

 . יישום2

למים תוך  MARMOCRET-BOND את יש להוסיף

ערבוב מתמיד, עד שנוצרת תערובת שמתאימה 

מכונת ם את החומר באמצעות לעבודה. יש לייש

טיוח או ידנית באמצעות מלדג'. השכבה הבסיסית 

ימים לאחר  1-2של הטיח יכולה להיות מיושמת 

 .MARMOCRET-BONDהיישום של 

 צריכה

 .ק"ג/מ"ר 5בערך 

 אריזה

MARMOCRET-BOND  25מסופק בשקי נייר של 

 .ק"ג

 איחסון –חיי מדף 

מתאריך הייצור, באריזה מקורית  חודשים 12

 .קרה מתנאי יבש ומוגן במקוםבאחסון סגורה, 

 

 הערות:

הטמפרטורה בזמן היישום צריכה להיות  •

ºC5+ .לפחות 

• MARMOCRET-BOND  מכיל צמנט

מגיב עם מים ויוצר תמיסות בסיסיות, ש

 מסווג כחומר מגרה.לכן הוא 

יש לעיין בהנחיות לשימוש בטוח ואמצעי  •

 הזהירות הרשומים על האריזה.

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ISOMAT S.A 

 דרך אגיוס -סלוניקי  17ק"מ 

 אגיוס אתנסיוס, יוון, 1043, 570 03תיבת דואר 

05 

EN 998-1 

 לשימוש כללי לתערובת מלט

 לשימוש חיצוני

 DoP No.: MARMOCRET-BOND/1232-03 

 Class A1  תגובה לאש:

 FP: Bפסקל -מגה 0.6הדבקה: 

 W1ספיגת מים: 

 μ 15/35מקדם דיפוזיה לאדי מים: 

 W/mK 0.71 :(יבש, λ10) הולכה תרמית

 

עמידות )בפני הקפאה/הפשרה(: ההערכה מבוססת על 

 התנאים המתקיימים במקום המיועד לשימוש הטיח

ועל סמך  ISOMATחברת המחקר והפיתוח של  ידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתמה

תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך שליטת החברה שלנו.היישום הן מעבר ל האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהזו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  גרסה


