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תכונות עיקריות ושימושים:
• מדהבונד הינה תערובת דבק מוכנה לגב האריח

• מדהבונד מבטיחה הדבקה והצמדה מיטבית
• מדהבונד מתפזרת בעצמה על גבי גב אריח

• מדהבונד נצמדת בקלות ומונעת ניתוק מגב אריח
• מדהבונד חסכונית ומיושמת בעובי של כ-3 מ"מ

• מדהבונד מאפשרת חוזק במתיחה גדול מ 1 מגפ"ס
• מדהבונד מצויינת להדבקת פנלים

• מדהבונד אטומה ועמידה במים

הוראות שימוש וישום
הכנת התערובת:

• שפוך כ-3.8 ליטר מים נקיים לכלי קיבול
• הוסף בהדרגה את המדהבונד אל המים

• ערבל בעזרת מערבל חשמלי וקבל חומר מליטה אחיד ונקי מגושים
• המתן 3 דקות וערבב שוב

• הוסף או הורד עד חצי כוס מים, כדי לקבל את המדהבונד
• בזרימה שרצויה לך

אופן הישום:
• נקה את האריח מאבק שמן ומלחים

• צוק בעזרת מחבת, קומקום, או כף את הכמות הנדרשת
• על גבי גב האריח

• הקפד שהחומר מתפזר בעיגול על פני האריח
• אחוז בפינות הנקיות של האריח טלטל מעט והנח אותו במקומו

• על גבי הטיט לריצוף
• המשך לרצף כרגיל באופן מסורתי ובשיטה המקובלת

• החומר מתאים לשימוש בדלי כ 3 שעות
• החומר נשאר "חי" על גבי האריח כ 40 דקות

• יש לסרק את החומר ולשטח אותו עם מרית, או כל אמצעי גריפה 
• שנוח לך

 
בקרת איכות עצמית

• במהלך עבודות הריצוף ולאחר הידוק האריחים יש לשלוף אריח כל
• 10 מ"ר, לבחון את מידת ההדבקות, ולהקפיד על כיסוי של 85% לפחות

• בדיקה ראשונה תתבצע במהלך המטר הראשון
• בדיקות אלה אינן מחליפות בדיקה של מעבדה מקצועית בהתאם

• לתקנים הרלוונטים

הנחיות כלליות ואזהרות 
כדי להגיע לתוצאות מיטביות הקפד על:

.5º-35ºC טווח טמפרטורות לעבודה •
• משך השימושיות משתנה על פי תנאי הסביבה ומזג האויר

• תערובת שהחלה להתייבש בדלי איננה ניתנת לשימוש
• אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתיבש

• תוספת מים מעבר לכמות המומלצת מחלישה את התערובת
• הנחת האריח, טלטול וגרירה למקום משפרת את ההדבקות

• אין לשפוך מים על הריצוף ואין לסגור משיקים אלא בחלוף 48
• שעות לפחות

• חובה לפעול לפי התקנים הרלוונטים
• יש להשתמש באריחים מתאימים לתקנים הרלוונטים לרבות

• תקן ישראלי 314
• מדהבונד הינה חלק ממערכת הכוללת טיט לריצוף וההנחיות

• לשני המוצרים משלימות

דרישות תקנים והתאמה
• הקפד לעבוד על פי תקן ישראלי 1555

• חוזק מתיחה בפני האריח גדול מ-1 מגפ"ס
• חוזק לחיצה במערכת הכוללת טיט לריצוף של שק בטון גדול מ 15 מגפ"ס

• מכיל מלט לבן הנושא תו תקן
מכיל אגרגטים מובחרים שנבדקו ונמצאו מתאימים לתקן ישראלי  •

נבדק ומבוקר בתהליך היצור  •
מתאים לדרישות תקן ישראל  •

מדהבונד מיועד לישום רטוב על גבי טיט  •

ניקוי 
במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה   •

אחסון
אחסון המוצר במקום מוצל ויבש  •

לשימוש עד 6 חודשים באריזתו המקורית והשלמה  •

אחריות 
כל המידע הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת לפי מיטב ניסיוננו 

והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות החומרים 
ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת 
המוצר לצרכיו ולדאוג לביצוע נאות של העבודה על פי התקנים 

הנדרשים

הערה
בשל מגבלות מובנות אין אנו יכולים לפרט על גבי האריזה את כל 
היישומים ואת כל סוגי התשתית. על כן אנו ממליצים לפנות לפני 
תחילת השימוש במוצר אל המחלקה הטכנית לשם קבלת הנחיות 

מפרטות. בכל מקרה אין החברה אחראית לתקלות הנובעות מיישום 
לקוי אשר התבצע בשונה מההנחיות של המחלקה הטכנית
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מפרט טכני

אזהרות ובטיחות
הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע בעור ובעיניים. השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה 

מים ופנה לייעוץ רפואי. פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. לא למאכל
רשימת הסיכונים והוראות הבטיחות (כנדרש בת"י 2302): מגרה את העור, מערכת הנשימה והעיניים. *הכיתוב בלשון זכר מתייחס לזכר ונקבה כאחד
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ניקוי 
במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה   •

אחסון
אחסון המוצר במקום מוצל ויבש  •

לשימוש עד 6 חודשים באריזתו המקורית והשלמה  •

אחריות 
כל המידע הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת לפי מיטב ניסיוננו 

והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות החומרים 
ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת 
המוצר לצרכיו ולדאוג לביצוע נאות של העבודה על פי התקנים 

הנדרשים

הערה
בשל מגבלות מובנות אין אנו יכולים לפרט על גבי האריזה את כל 
היישומים ואת כל סוגי התשתית. על כן אנו ממליצים לפנות לפני 
תחילת השימוש במוצר אל המחלקה הטכנית לשם קבלת הנחיות 

מפרטות. בכל מקרה אין החברה אחראית לתקלות הנובעות מיישום 
דבק מתפזר מעצמו על גב האריחלקוי אשר התבצע בשונה מההנחיות של המחלקה הטכנית

מפרט טכני להדבקה
מגפ"ס

אריח

 2 מ"מ מדהבונד

20 מ"מ טיט לריצוף

סומסום


