
     1021  כוחלה 

 : תערובת מוכנה לשימוש על בסיס צמנט לבן ומוספיםתאור המוצר ושימושים
הידראוליים בלתי מתכווצת , למילוי פוגות רחבות בין אריחי פורצלן , אבן ,שיש ,

1 חלק 1661פסיפס עומד בדרישות תקן 

:חיי מדף

 . חודשים במקום מוצל ויבש 12

:שימושים

תערובת מוכנה לשימוש פנים וחוץ בתוספת מים בלב, נוחה ליישום ולניקוי, אינה
נסדקת, אינה מתכווצת, אינה שוקעת, עמידה בפני מים ושומרת על גוון אחיד לאורך

זמן רב. למילוי ואטימת פוגות רחבות בחיפוי אריחי אבן נסורה ושיש טבעי על גבי
.קירות

:יתרונות המוצר
עמידה בפני מים, אינו שוקע , אינו נסדק, שומר על גוון אחיד ועמיד כנגד קרני

 גוונים25השמש, אינה מתכווצת, מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד, ניתן לקבל לפי 
.ממניפת אייפל

:זמן ייבוש ראשוני
.  ימים7 שעות . ייבוש סופי 24כ - 



:הוראות שימוש

חרוץ את הפוגות לעומקן המלא ולרוחבן עד לקבלת פוגה מלאה וצידי אריח נקיים
במלואם. נקה היטב את הפוגות בשאיבה יבשה ואת האבק בניגוב לח , המנע מהשארת דבק

 ליטר6או טיט, לכלוך או אבק וחלקים רופפים בפוגה לפני יישום הכוחלה . יש לשפוך כ-
 ק"ג לערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה והומוגנית בסמיכות הרצויה25מים לשק 

 דקות וערבב שנית והחומר מוכן ליישום . מרח את החומר5שמתאימה לעבודה . המתן כ-
ומלא את הפוגות היטב ע"י מאלג' גומי מיוחד . יש לסיים את המילוי בדיוק בגובה פני
האריח ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי על גבי האריחים . הניקוי ייעשה ע"י סקוטש

ברייט או מברשת פלדה אין לנקות ע"י שטיפה במים .בעת הניקוי יש לנקות את שטח פני
האריחים ואין לפגוע בחומר הנמצא בפוגות עצמן , המתן כשעתיים וחצי לייבוש ראשונים

. ונקה את שאריות הכוחלה מעל פני האריחים ע"י ספוג לח

:צריכה אופיינית

-הצריכה משתנה בהתאם לגודל האריח ולעובי הפוגה

 ק"ג למ"ר5 ס"מ( = 15/15, 10/10אריחים קטנים )
 ק"ג למ"ר4 ס"מ( = 30/30, 20/20אריחים בינוניים )
ר ק"ג למ"3 ס"מ ומעלה( = 20/50אריחים גדולים )  

:הערות ואזהרות

הרחק מהישג ידם של ילדים , החומר אינו למאכל , חברתנו אחראית על טיב המוצר ואינה
.אחראית על אופן יישום שלא תואם את הוראות היצרן
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	שימושים: תערובת מוכנה לשימוש פנים וחוץ בתוספת מים בלב, נוחה ליישום ולניקוי, אינה נסדקת, אינה מתכווצת, אינה שוקעת, עמידה בפני מים ושומרת על גוון אחיד לאורך זמן רב. למילוי ואטימת פוגות רחבות בחיפוי אריחי אבן נסורה ושיש טבעי על גבי קירות.
	יתרונות המוצר: עמידה בפני מים, אינו שוקע , אינו נסדק, שומר על גוון אחיד ועמיד כנגד קרני השמש, אינה מתכווצת, מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד, ניתן לקבל לפי 25 גוונים ממניפת אייפל.
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	הוראות שימוש: חרוץ את הפוגות לעומקן המלא ולרוחבן עד לקבלת פוגה מלאה וצידי אריח נקיים במלואם. נקה היטב את הפוגות בשאיבה יבשה ואת האבק בניגוב לח , המנע מהשארת דבק או טיט, לכלוך או אבק וחלקים רופפים בפוגה לפני יישום הכוחלה . יש לשפוך כ-6 ליטר מים לשק 25 ק"ג לערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה והומוגנית בסמיכות הרצויה שמתאימה לעבודה . המתן כ-5 דקות וערבב שנית והחומר מוכן ליישום . מרח את החומר ומלא את הפוגות היטב ע"י מאלג' גומי מיוחד . יש לסיים את המילוי בדיוק בגובה פני האריח ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי על גבי האריחים . הניקוי ייעשה ע"י סקוטש ברייט או מברשת פלדה אין לנקות ע"י שטיפה במים .בעת הניקוי יש לנקות את שטח פני האריחים ואין לפגוע בחומר הנמצא בפוגות עצמן , המתן כשעתיים וחצי לייבוש ראשונים ונקה את שאריות הכוחלה מעל פני האריחים ע"י ספוג לח .
	צריכה אופיינית: הצריכה משתנה בהתאם לגודל האריח ולעובי הפוגה-
	אריחים קטנים (10/10, 15/15 ס"מ) = 5 ק"ג למ"ר
אריחים בינוניים (20/20, 30/30 ס"מ) = 4 ק"ג למ"ר אריחים גדולים (20/50 ס"מ ומעלה) = 3 ק"ג למ"ר 
	הערות ואזהרות: הרחק מהישג ידם של ילדים , החומר אינו למאכל , חברתנו אחראית על טיב המוצר ואינה אחראית על אופן יישום שלא תואם את הוראות היצרן.

