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  ,להדבקת כל סוגי האריחים ואבן טבעית S1גמיש מקבוצת דבקים דבק 
 מ"מ( 5-10בשיטת ההדבקה העבה )לעובי  
 
 
 

 917515202500 קוד מוצר:
 

  :תכונות
 ,, בעל תו ירוק4004בעל תו תקן ישראלי 

  .לחיפוי וריצוף 1555לדרישות ת"י מתאים 
C דבק מסוג 2TE 1S  

 ליישום פנימי וחיצוני
 מוכן ליישום בתוספת מים בלבד

 קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר
 חוזק כפיפה ולחיצה גבוה ביותר

 5%עד  מתאים לאריחים בעלי ספיגות נמוכה
 חוזק הדבקה גבוה במיוחד

 
 .314: מתאים להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן המתאימים לת"י בטון או לוח גבס או בלוק פומיס/שחור/תאי קירותעל הדבקה  :שימושים

, 314המתאימים לת"י  5%בספיגות עד  אריחי קרמיקה ופורצלן  ואבן טבעית, לרבות  , שישכל סוגי האריחים רצפות: מתאים להדבקתעל הדבקה 
.3חלק  1555ושיש טבעי כמפורט בת"י 

 
 נים טכניים:נתו

 מ"מ 1מ"ר בעובי  1 -לק"ג  1.27 תצרוכת אופיינית
 מגפ"ס 1.5-גדול מ ימים 28חוזק הדבקות במתיחה באוויר המעבדה גיל 

 מגפ"ס 1-גדול מ ימים טבילה במים 21+ ימים באוויר מעבדה 7לאחר בלייה 
 מגפ"ס 1-גדול מ ימים בתנור 14ימים באוויר המעבדה+ 14לאחר בלייה 

 S1 גמישות

 כשעתיים )כתלות בטמפרטורה( עבידות התערובת

 דקות 30מעל  (open timeזמן פתוח )
5ºc טמפרטורת יישום -35ºc 

 
 .יציקת הבטוןמסיום  יום 28יש להקפיד על  :הכנת השטח

 .לכשל בהדבקהיום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום 
התשתית להדבקה צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן, גריז צבע, מי צמנט, אבק, מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע  -הדבקה בקירות 

 0.04מגפ"ס עבור הדבקת אריחים מעל  0.5-, יהיה גדול מ1חלק  1555חוזק הדבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות התקן הישראלי  בהדבקה.
ש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את י מגפ"ס. 0.7-מ"ר, יהיה גדול מ 0.18מ"ר ועד  0.11מ"ר, וחוזק הדבקות במתיחה עבור אריחים מעל  0.11מ"ר ועד 

 ח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיםכל שכבות הטי
 

התשתית  .3חלק  1555ניתן ליישם על תשתית בטון. חוזק ההדבקות במתיחה של התשתית יהיה בהתאם לדרישות תקן  –הדבקה ברצפות 
 .להדבקה צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן, גריז צבע, מי צמנט, אבק, מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע בהדבקה

 
 .2חלק  1555יש ליישם בהתאם להוראות ת"י  :שימושאופן ה

ערבל מכני, עד מדקות ב 3-ומערבלים במשך כ , מוסיפים את כל תכולת השק באופן הדרגתי,נקי ליטר מים לתוך מכל ערבול 6-7-שופכים תחילה כ
 . שניות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים 30במשך  , מערבלים שובשניות 30. ממתינים ללא גושים שמתקבלת עיסה אחידה

 .מ"מ 3 -2בעובי  '(גלאעל התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת הצד החלק של המרית )מ יש למרוח
 הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה, שתסורק באמצעות הצד המשונן של המרית.על שכבת הדבק 

 ולאחר בדיקת כיסוי דבק כמפורט מטה. שן המומלץ הוא על פי מידות האריחכלפי התשתית. עומק ה 45˚הסריקה תיעשה בזווית של 
 מ"מ. 10עד מ"מ  5עובי ההדבקה לאחר הידוק  חובה למרוח בדבק גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת.

מצמידים את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ומהדקים תוך סיבוב האריח שמאלה וימינה, או באמצעות פטיש גומי. מומלץ להשתמש בשומרי מרחק 
 מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש.

 ת טמבור.בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים בהתאם לתקנים הרלבנטיים. את המישקים יש למלא ברובה תוצר
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מ"ר על ידי הוצאתו ובדיקת מידת ההידבקות  10אריח אחד לכל  יש לדגוםבמהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים,  :בדיקות כיסוי הדבק
 הבדיקות. ר"מ 1 של משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה 85 % -ל הדבק לכסות את האריח בע  ומידת כיסוי הדבק שבגב האריח.

 להזמין ם. לבדיקה תקנית ישי. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטילביצוע הערכת מצב היישום בלבד  הן ל"הנ
 .מוסמכת מעבדה

 
 :דגשים
 להיעזר בשומרי מרחק )ספייסרים(. יש 
 לעבוד עם ערבל מכני.ו , חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים 
  שטח גדול, כדי שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת האריח. הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב )מלכלך( ליישם את הדבק על אין

 אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
 .תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר 
 הדבק המסורק כל עוד לא התייבש. יש להדביק את האריחים על 
 .קודם להדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מחלקת ההדרכה 
 .בהדבקת אריח כהה בשטחי חוץ יש להיוועץ עם מחלקת הדרכה 
  ולגביהם יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה בטמבור. 7%אין ליישם על אריחי קרמיקה בספיגות גבוהה מ 
  314-ו 5566, 2378 ת"יאין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות. 
  שעות מגמר ההדבקה. 48לאחר הדבקת האריחים, אין לשטוף אותם במים או לחשוף אותם לגשם לפחות 
 הדבקה חיצונית בימי שרב או כאשר יורד גשם. בצעאין ל 
 ימים. 14שעות, ולהכניס ריהוט רק לאחר  24אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי  בהדבקות על רצפת בטון או 
 במגע עם מוצרי גבס, או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה בטמבור 

 התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום 
  ים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעתלהוראות התקניש לבצע את העבודה בהתאם 
 יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש 

 
 .ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבי :וחיי מדף אחסון

 .חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים 9החומר מתאים לשימוש עד 
 

לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד  :והוראות בטיחותאזהרות 
לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי.  15במים במשך 

 04-6753633בטלפון 
 

טרם אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  :הערות כלליות
מעלות או  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני

המצוינות על גבי השק,  יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה אחריות המפעל מוגבלתמעלות.  35מעל 
ו והידע שברשותנו. על המבצע ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננ

לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר 
העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות 

 .יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה כן בשינויים מעת לעת.להתעד
 

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 
  www.tambour.co.ilוהמלצות היצרן: 

 
 
 
 
 
 


