
 

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

 86תרמי טיח  –טייחים 

 מחום וקור, ולמניעת עיבוימבנים טיח תרמי לבידוד   
 
 
 
 
 

 983668202300 קוד מוצר:
 

 תכונות: 
 הבניין, כולל גשרי קורלבידוד כל מעטפת 

 ., בעל תו ירוק5075ותקן ישראלי  1414על תו תקן ישראלי ב
 לבניה ירוקה 5282לבידוד תרמי ות"י  1045מתאים לדרישות ת"י 

 לשימוש פנימי וחיצוני
  בטון, בלוק תאי או בלוק פומיס ליישום על קירות בטון וקירות מבלוק

 מתאים ליישום במרחבים מוגנים
 מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד

 מונע עיבוי בתוך הדירה
 מאפשר מעבר אדי מים

 

 .מתאים לכל סוגי המבנים, לשימוש חיצוני ופנימי, מעטפת הבניין וגשרי הקורבידוד  שימושים:
 .מתאים ליישום על קירות בטון וקירות מבלוקים מכל הסוגים

 .מאושר על ידי פיקוד העורף לשימוש בממ"ד
 

 נתונים טכניים:
 ק"ג/מ"ק 400 -קטן מ בתנור סגולי לאחר יבושמשקל 

 מגפ"ס 1.2 -גדול מ יום 28חוזק בלחיצה לאחר 
 וואט/מ.צ' 0.105 במצב יבש בתנור Λמוליכות תרמית 
 וואט/מ.צ' 0.115 חישובית Λמוליכות תרמית 

 וואט/צ' -מ"ר  0.087 ס"מ 1לעובי  Rהתנגדות תרמית אופיינית 
0.5k 1.0 -מקדם ספיגות נימית קטן מ g /m2 h / 

c˚5 טמפרטורת יישום -35˚ 
 

 .יציקת הבטוןמסיום  יום 28יש להקפיד על  הכנת השטח:
וכל גורם אחר העלול  יש לדאוג לכך שהשטחים המיועדים להדבקה ישרים ומתאימים למתוכנן. יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים

, יש לנקות את השטחים משמן, גריז, לקצץ חוטי קשירה, ולהגן על זיון הנראה לעין במישור הקיר מפני שיתוך. כמו כן  יש,  לגרום לכשל בהדבקה
 72ולאחר מכן ליישם הרבצה צמנטית שעות לפני תחילת העבודה במים בלחץ גבוה. 24יש לשטוף את הרקע  אבק, מלחים ומי צמנט, ולסתום חורים.

 . שעות לאחר הכנת הרקע 24לפחות בהתאם להוראות היצרן המפורטות על גבי האריזה, 
 כגון בטון ובלוקים, יכוסה ברשת פיברגלס אשר תהיה מוטבעת בשכבת ההרבצה. המפגש בין חומרים שונים,

של ההרבצה , יש לבצע אשפרה בהתאם למפורט בדף המוצר מיישום שכבת ההרבצה שעות 24מידה ולא מיישמים את שכבת הטיח התרמי לאחר ב
 בצה הצמנטית.ימים מגמר ביצוע ההר 5יש ליישם את שכבת הטיח התרמי לכל המאוחר . .הצמנטית

 

אחד האמצעים להבטחת עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה, הוא התקנת סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ : שימושאופן ה
 .מ' ובאופן יחסי לגודל הקיר 1.6)מייאקים(, במרחק  נשלפים

 
 תמש בשק מלא.: ערבוב הטיח התרמי ייעשה בערבל מכני רציף או מנתי. יש להשהכנת התערובת

שניות ולאחר מכן  30דקות, יש להמתין  5 ולאחר מכן את תכולת השק, ומערבלים נקי,  ליטר מים לערבל 12.5-13.5מוסיפים תחילה  כניבערבל מ
 .שניות נוספות לקבלת תערובת חלקה וללא גושים 30לערבל שנית במשך 

 זה.תהמים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההיש לכוון תחילה את כמות המים במד )מכונת טיח( בערבל רציף 
 
 

 בעובי סנטימטר ולהדקו בעזרת מאלג לתשתית. 86לאחר השלמת ישום שכבת ההרבצה הצמנטית כמפורט לעיל, יש למרוח טיח תרמי 
 מייד לאחר מכן, יש למלא עד לעובי הנדרש )כתלות בתקן ובאזור הגיאוגרפי(.

 בוה מביניהם.גס"מ טיח תרמי, לפי ה 1ימים לפחות את הטיח או יום אשפרה לכל  3שפר שעות חובה לא 24שעות. בתום  24זמן יבוש: 
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אשפרה תבוצע באמצעות הרטבה של הקיר ע"י צינור מים שלוש פעמים ביום. בימי חמסין או בנשוב רוחות עזות יש להתחיל האפשרה עוד באותו 
 היום.

 
 מ"מ. 5צמנטי לממ"ד בעובי  בתום ימי האשפרה, יש ליישם שכבת מגן/גמר הכוללת טיח

 ביישום טיח גבס לממ"ד יש להמתין שבעה ימים ליבוש סופי קודם ליישום שכבת הגמר.
 

 מערכות בידוד:
, מ"מ 6-4שכבת ההרבצה הצמנטית בעובי : 1414 -ו 1045עובי שכבת הטיח התרמי בהתאם לנדרש בתקנים   :מערכת בידוד תרמי חיצוני .1

לפני צביעה במערכת צבע  88, ומעל ליישם שליכט באגר מ"מ 6-8שכבת גמר או מערכת גמר בעובי י התקן, טיח תרמי בעובי הנדרש על פ
 מתוצרת טמבור.

 שכבת הרבצה צמנטית -שכבה ראשונה : 1414 -ו 1045עובי שכבת הטיח התרמי בהתאם לנדרש בתקנים   :מערכת טיח תרמי פנימי .2
 קודם לישום מערכת הצבע מתוצרת טמבור. שליכט )או בגר( שכבת טיח צמנטי לממ"ד.,  1045בעובי לפי תקן  86שכבת טיח תרמי 

שכבת יסוד טיח צמנטי לממ"ד בעובי : ודרישות פיקוד העורף 5075בהתאם לדרישות בתקן  :מרחבים מוגניםמערכת בידוד טיח תרמי ל .3
 מ"מ 4-6

 2-3שכבת "בגר" , מ"מ 6-8שכבת מגן טיח צמנטי לממ"ד בעובי ,  מ"מ( 70)עובי מרבי  1045בהתאם לדרישות תקן  86שכבת טיח תרמי 
מ"מ,  5בה מוטבעת רשת פיברגלס קודם לישום מערכת הצבע מתוצרת טמבור או שכבת טיח גבס לממ"ד בעובי מקסימלי של  מ"מ

 .מ"מ 70מ"ד לא יעלה על עובי המערכת של בידוד תרמי במ  .מ"מ, בשני מ"מ האחרונים 2.8על  2.8ולהטביע רשת פיברגלס בגודל עין 
 

 או בתנאי אקלים קיצוניים אין לטייח במזג אוויר שרבי או גשום דגשים:
 .ערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזרת

 להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעתיש לבצע את העבודה בהתאם 
 השימושיש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות 

 

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

 *6477מוקד המומחים של טמבור המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון ב
 
 

 .ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבי :וחיי מדף אחסון
 .המומלציםחודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים  9החומר מתאים לשימוש עד 

 
טרם ביצוע אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  הערות כלליות:

ות. מעל 35מעלות או מעל  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני
המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות  יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה אחריות המפעל מוגבלת

וע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצ
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  או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.
 ההובלה

 

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 
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