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 THORO BOND )טורו בונד(
חומר הדבקה נוזלי לשימוש עם מוצרים מינרליים

בדיקות ואישורים
בדיקות הידבקות על חומרי בניין שונים.

דו”ח מס’ 483529 מפיטסבורג, פנסילבניה, ארה”ב.
.ASTM C-1042 חוזק קשירה בהתאם לתקן

דו”ח מס’ PSI ,812.20065-3, ארה”ב.

צבעים
תרחיף ורוד.

כיסוי
עשויה  הצריכה  המשטח,  ובנקבוביות  בחספוס  כתלות 
לנוע בין 0.1 ל-0.4 ל’/מ”ר, כלומר, כיסוי של 2.5 עד 10 

מ”ר/ל’.

אריזה
פחיות של 5 ל’ ופחיות של 20 ל’.

אחסון
לפני  מעל  מוגבה  כיסוי,  תחת  המוצר  את  לאחסן  יש 

הקרקע. 
 .)+50C( יש להגן על המוצר מכל מקור של לחות וכפור
יש לבצע רוטציה של המלאי כדי שלא לחרוג מאורך חיי 

מדף של 12 חודשים.

היישום
הכנת המשטח

יש  ויציב.  נקי  יבש,  להיות  לציפוי  המיועד  המשטח  על 
להסיר את כל שאריות התבניות, חומרי שחרור, ציפויים 
קודמים, מי צמנט וכל מזהם אחר שעשוי להשפיע לרעה 

על ההידבקות.
בלחץ  במים  שימוש  כוללות  מתאימות  ניקוי  שיטות 

והתזת חצץ.
לא מומלץ להשתמש בשיטות נקישה אגרסיביות. לאחר 
הטיפול הנ”ל, יש לשטוף את המשטחים ביסודיות במים 

נקיים כדי להסיר את כל האבק והחלקיקים הרופפים.
תוך  הפגום  והבטון  סדקים  החורים,  כל  את  לתקן  יש 
 )Thoro Structurite 300( 300 שימוש בטורו סטרוקצ’ורייט

.  HB או בטורו סטרוקצ’ורייט

 תיאור המוצר
טורו בונד הוא תרחיף מוכן לשימוש של PVA )פולי-ויניל 

אצטט( במים בעל מרקם דביק וצמיג.

שימושים
-  להדבקת טיט או טיח על בסיס צמנט או גבס   
למשטחים מינרליים חדשים וישנים, משטחי עץ,     

מתכת וכו’.  
להדבקה של בטון חדש לישן.  -

כחומר הדבקה עבור מצע טיט של ריצוף אופקי     -
ואנכי.  

יתרונות
עמידות  •

- אינו מושפע מהאלקליות הגבוהה של טיח סיד או    
צמנט פורטלנד.   

- חוזק מתיחה וגזירה גבוה  
- שומר על פלסטיות מקורית ואינו נעשה פריך.  

קל ליישום  •
- יישום ורוד כדי להבדיל בין משטחים שטופלו     

למשטחים שלא טופלו.   

ידידותי לסביבה  •
- על בסיס מים  

- אינו מכיל ממסים  

כלכלי  •
חסכון בזמן; אינו דורש פעולות חספוס או סיתות  -

נתוני המוצר
תכונות פיסיקליות טיפוסיות )א(

1.074 ק”ג/ל’ צפיפות 
44.0% תכולת מוצקים )משקלית( 

בתנאי  בוצעו  הבדיקות  כל  טיפוסיים.  ערכים  )א( 

.210C טמפרטורה מבוקרת של
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 THORO BOND )טורו בונד(

ערבוב
טורו בונד הינו מוצר מוכן לשימוש. יש לערבב לקבלת 
מכאניים  וניעור  ערבוב  לבצע  מומלץ  לא  אחיד.  פיזור 
אין לדלל  לגרום להקצפה.  עלול  של הדלי שכן הדבר 

במים.

שיטת היישום
אם  או  קפואים  משטחים  על  בונד  טורו  ליישם  אין 
צפויה  היא  אם  או   50C-מ נמוכה  הסביבה  טמפרטורת 

לרדת אל מתחת ל-50C  בתוך 4 שעות.

בעזרת  יבש  משטח  על  בונד  טורו  ליישם  תמיד  יש 
מברשת או גלגלת. על השכבה להיות דקה ורציפה. אין 

לאפשר לחומר ליצור שלוליות במקומות הנמוכים.

אין להשתמש בטורו בונד במקומות בהם החומר עשוי 
לבוא במגע ממושך עם מים.

אשפרה
לטורו  לאפשר  יש  הרטוב,  הטיט  או  הטיח  יישום  לפני 
ניתן  רוצים,  אם  דביק.  אינו  שכבר  עד  להתייבש  בונד 
בתנאי  יותר,  מאוחר  ימים  לשלושה  עד  חומר  ליישם 

ששכבת טורו בונד נקייה ושלמה.

ניקוי ושפיכות
ניתן להסיר חומר שטרם התקשה בעזרת מים בלבד.

בריאות ובטיחות
טורו בונד אינו במהותו מסוכן, אולם מומלץ להשתמש 
בכפפות ובמשקפי מגן. במקרה של התזה לא-מכוונת 
של החומר על העור או לעיניים, יש לשטוף מיד במים 
לקבלת  לפנות  יש  מתמשך,  גירוי  של  במקרה  נקיים. 
ייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, יש להשקות במים או 
ויש  הקאה  לעורר  אין  סימפטומטי.  באופן  ולטפל  חלב 

לפנות לקבלת ייעוץ רפואי.

ניתן לקבל גיליון נתוני בטיחות המוצר עבור מוצר זה על 
פי בקשה.




