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 מוצר חד רכיבי טיקסוטרופי, דוחה מים לתיקון והחלקת בטון מזוין
 
 

 983726202000 קוד מוצר:
 

  וחיצוני פנימי לשימוש :תכונות
 מ”מ 2-5 בעובי בשכבה בטון להחלקת

  בבטון קטנים קטנים ופגמים חורים של לתיקון
  מים דוחה מוצר

.שרף בסיס על וציפוי לצבע מעולה תשתית
 

 במקומות בהם נדרשת עמידות גבוהה לשחיקה. :שימושים
 .מתאים לסביבה ימית, מנהרות,, מאגרי מים, מערות ומרתפים

 ובינונית.להחלקה ותיקון של רצפות בטון לתנועה קלה 
 

 נתונים טכניים:
 מ"מ 1ק"ג/מ"ר בעובי  1.3 תצרוכת אופיינית

 מגפ"ס 7.8 ימים 28חוזק בכפיפה לאחר 

 מגפ"ס 35.3 ימים 7חוזק בלחיצה לאחר 

c˚5 טמפרטורת יישום -35˚c 

 

 ע"י לחץ מים. ,וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה בליטות וגופים זריםאבק, צבע, יש להסיר שכבות חלשות,  הכנת השטח:
 מתוצרת טמבור. 100/300בשטרקצ'ורייט  להשתמש יש מ”מ 10 של מעומק גדולים פגמים של בתשתית תיקונים לביצוע

 ".APבמקרה של זיון חשוף, יש לטפל תחילה בברזל הזיון עם "אמאקו ננוקריט 
 למצב רוויה(.יש להרטיב את הקיר לפני היישום )לא 

 

 : שימושאופן ה
 התערובת הכנת
 איטי באופן מקדחה על במערבל לערבל יש .אבקה ג”ק 20 במשקל לשק מים ליטר 4.0 - 5.0 מים להוסיף יש טייחים בכף ידני יישום עבור

 .אחידה תערובת לקבלת עד )ד”סל 400 (
 .אבקה ג”ק 20 במשקל שק עבור ליטר 4.0 - 5.0 מים להוסיף יש התזה במכונת ליישום

 .דקות 30-60 במשך צלסיוס מעלות 22 של בטמפרטורה הטרייה העיסה של החיים אורך
 טייחים בכף יישום

S של דקה שכבה תחילה למרוח יש  שכבות מיישמים רטובה עדיין השכבה כאשר ,טובה הדבקות לקבל מנת על התשתית על 900-
S של נוספות  .)מ”מ 2 -מ קטן יהיה ולא מ”מ 5 -מ גדול יהיה לא המרבי העובי( הנדרש העובי לקבלת עד 900-

S את ליישם צורך יש כאשר  את .מרית או ’מלאג בעזרת מעט ולחספס מ”מ 3 בעובי ראשונה שכבה תחילה לבצע יש ,שכבות בשתי 900-
 .למחרת מיישמים השנייה השכבה

S את להחליק ניתן  .ייבוש התחלת של במצב החומר כאשר "שליכט" להחלקת שמתאים ספוג בעזרת 900
 לטיח התזה במכונת יישום

S של דקה שכבה להתיז יש תחילה  לקבלת עד נוספת שכבה ולהתיז להמשיך יש רטובה עדיין השכבה עוד כל ומיד התשתית על 900-
 .)מ”מ 5 המרבי העובי( .הנדרש העובי
S ושכבת במידה  ליישום .מ”מ 2 של מינימום עובי עד ליישם ניתן ,בלחץ מים חדירת בפני להגנה ולא בלבד להחלקה משמשת 900-
 .טמבור של הטכנית למחלקה פנה אנא מ”מ -5 מ יותר גדול בעובי

S את להחליק ניתן  .ייבוש התחלת של במצב החומר כאשר ”שליכט“ להחלקת שמתאים ספוג בעזרת 900-
 אשפרה

 שכבת מגמר שעות מספר לאחר ן.עדיי רסס לקבל מנת על מים לצינור המחובר מיוחד מתז בעזרת או חקלאי גב מרסס בעזרת לרסס יש
S  .ימים שלושה במשך אשפרה לבצע יש 900-

 
 אין ליישם כאשר יורד גשם. דגשים:

 אין ליישן כאשר השמש פונה לחזית בה מיישמים את המוצר. במקרה כזה יש לעבוד עם הצללה.
 אין ליישן בנשוב רוחות חזקות.

 להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעת יש לבצע את העבודה בהתאם
 יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש



 

 www.tambour.co.il    *6477  מוקד המומחים של טמבור

 S900 –טייחים 

 .ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבי :וחיי מדף חסוןא
 .המומלציםחודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים  6החומר מתאים לשימוש עד 

 

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

 08-6742100הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת המוצר או לפנות לקבלת גליון בטיחות בטלפון לקבלת הוראות 
 

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

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

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

 יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה להתעדכן בשינויים מעת לעת.
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


