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 983016200500 קוד מוצר:

 

  :תכונות
 טיח תערובת הגמישות משפר את 

 נגד מלחים וכימיקלים משפר עמידות
 עבידות ונוחותמשפר 

 .u.vמשפר עמידות ל

 משפר אטימה למים
 ריכוז מוצקים גבוה במיוחד

 לשימוש פנימי וחיצוני
 

 .ורצפות קירותחזקות במיוחד, בהדבקה ל וטיט תערובות טיחהכנת מיועד ל .מוסף רב תכליתי לתערובות צמנט :שימושים
.פריימר למדה מתפלסתמשמש גם כ. סופגות )בטון, טיח, בלוק תאי ופומיס( מיועד ליישום על גבי תשתיות צמנטיות

 

 כנת השטח: ה
מומלץ לשטוף בלחץ  .יום 28, וכי הבטון עבר אשפרה של שתית תהיה נקיה מכל אבק, שמן, לכלוך ועצמים זריםתיש לנקות ולוודא כי ה

 מים את התשתית יום לפני היישום, וליישם על תשתית יבשה ונקייה.
 

 : שימושאופן ה
 

חוזק הדבקה  מים 4000שראקריל  חול  צמנט שימושים
 )מגפ"ס(

שראקריל צריכת 
4000 

מ"מ  1גרם/מ"ר/
 עובי

 טיח הרבצה
הדבקה  טטי

לריצוף אריחי 
 קרמיקה וטרצו

1 1.5 0.1 0.4-0.6 0.7 40 - 50 

 50 - 40 0.7 0.4-0.6 0.1 2 - 2.5 1 טיח מיישר

 
 מהצמנט. 20%גבוה יותר על ידי הנוספת מוסף בשיעור עד ניתן להגיע לחוזק הדבקה 

 
 באמצעות מרית נקיה וחלקה על גבי החול.לריצוף מ"מ טיט הדבקה  30 – 11יש ליישם  יישום:

 
 314יש לבצע הדבקת אריחים התואמים לתקנים ישראלים לרבות ת"י  דגשים:

 1920שימוש לטיח יש ליישם בהתאם לת"י ב
 ( בשיטת הטיט7%סופגים )מעל אין להדביק אריחים 

 זמני יבוש ואשפרה ימסרו ע"י המחלקה הטכנית בהתאם  לסוג התערובת, אופי הפרויקט, וטמפטורת היישום.
 

 אחסון וחיי מדף:
 . מעלות 30מתחת ל  ומאוורר היטב קורהש לאחסן את המוצר במקום מי

 .מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלציםחודשים מתאריך הייצור, כשהוא  12החומר מתאים לשימוש עד 
 

לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש  :אזהרות והוראות בטיחות
 פנים מתאימים. דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן 15לשטוף מיד במים במשך 

 08-6742100לקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת המוצר או לפנות לקבלת גליון בטיחות בטלפון 
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טרם ביצוע אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  הערות כלליות:
מעלות.  35מעלות או מעל  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכניהעבודה, יש לפנות 

המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות  יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה אחריות המפעל מוגבלת
בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא 

נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן 
יש לעגן המוצר היטב בעת  לא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.או לשנות את הנתונים וההמלצות ל

 ההובלה.
 

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: 

 
 
 

 


