
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ק״ג/ליטר 1.1 משקל סגולי

  255% התארכות

  56% תכולת מוצקים

 ק״ג/ מ״ר 1.5 מ״מ עובי יבש 1כמות לקבלת 

 -ºc10עד  גמישות בקור

 ק״ג 18ק״ג /  5 גודל אריזה

  

 ק״ג/מ״ר 4-6 קרקעיים-איטום קירות תת

 ק״ג/ מ״ר 2.5-4 איטום חדרים רטובים

 ק״ג / מ״ר 4-5 איטום מרפסות מרוצפות

איטום קירות מעטפת לפני 
 חיפוי 

 ק״ג/ מ״ר 1.5

 חומר איטום ביטומני על בסיס מים בתוספת פולימרים

 שימושים
 

 קרקעיים כגון: קירות מסד, קירות מרתף, קירות תומכים, כלונסאות.-איטום משטחי בטון תת

 איטום רצפות חדרים רטובים ומרפסות.

 ק״ג 18 - 983420201800ק״ג/  5 – 983420200500 מוצר ודק                                                   נתונים טכניים*

 תכונות
 

 יוצר שכבת איטום הומוגנית, חזקה וגמישה.

 יכולת גישור טובה על סדקים.
 הדבקה מצויינת לבטון.

 מתאים להתזה ומריחה.
 ליישום.נוח 

 ייבוש מהיר.

 תצרוכת אופיינית
 

ועל פי תנאי הסביבה ודרישות התכנון.התצרוכת משתנה לפי מצב וסוג פני השטח   

 שטחהכנת ה
 

יש לנקות את פני השטח מאבק, לכלוך, שמן, דבק וכל חומר זר אחר. יש לשטוף בטון יצוק בתבניות בלחץ מים. 

ס״מ מפני השטח  2קודם לביצוע היישום יש לתקן חורים בבטון ופגמים בתשתית. חוטי ברזל יש לחתוך לעומק 

ט צמנטי בכל מפגש קיר ורצפה במידה ולתקן. התיקון יבוצע בחומרים צמנטיים. יש לבצע רולקות )העגלות( מטי

 שעות קודם לביצוע היישום. 24וקיים, לפחות 

יש ליישם באמצעות מברשת זפת )חצי קשה( או התזה באמצעות מרסס איירלס, פריימר ביטומני על בסיס מים 

ג שעות בהתאם לתנאי מז 2-3בהתאם להוראות היישום המפורטות בדף הטכני. זמן המתנה לייבוש הפריימר 

 האוויר.

 



 

 

 אופן השימוש 
  

ק״ג למ״ר, לקבלת עובי שכבת איטום רצוי. עובי שכבת האיטום  2יש ליישם בשתי שכבות של  איטום קירות מסד:

שעות בחורף. יש  24שעות בין שכבה לשכבה בקיץ, או  12-המומלצת משתנה כתלות בתנאי הסביבה. יש להמתין כ

מטר  2, עד למרחק להגן על שכבת האיטום בעזרת יריעות מרחביות. הידוק הקרקע יעשה בעזרת מהדק ידני בלבד

 מהקיר, לפני החזרת הקרקע ביקורת מסד.
 

ק״ג למ״ר  2יש ליישם בשתי שכבות בכמות של עד  איטום רצפות חדרים רטובים ורצפות מרפסות קונזוליות:

שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר. להגנת האיטום, יש ליישם בד גיאוטכני  72-שכבה. לבדיקת הצפה יש להמתין כ

 הסומסום.לפני מילוי 
 

 ק״ג למ״ר שכבה. 2יש ליישם בשתי שכבות של  איטום קירות חוץ לפני חיפוי אבן בשיטת ההרכבה היבשה:

 שעות בחורף, בהתאם למזג האוויר. 24-שעות בין השכבה הראשונה לשנייה בקיץ, וכ 12-יש להמתין כ

 

 אחסון וחיי מדף
 

 .ºc35-ºc5יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 

 ם.חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצי 24החומר מתאים לשימוש עד 

 

 דגשים
 

 .יישום במרתפים יש להתייעץ עם מוקד המומחים או עם יועץ האיטום 

  שכבת האיטום.אריחים על גבי אין להדביק 

  35יש ליישם את החומר בטמפרטורה שבין-ºc5. 

  שעות מגמר היישום. 24אין ליישם כאשר צפוי גשם תוך 

 .מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום 

 .אין ליישם החומר על בטקל 

 .תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר 

 ערבל מכני. חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם 

 .התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום 

 .יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים 

 

 

 הערות כלליות 
 

 לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. אין

אין לעשות לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.  6477*במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים של טמבור בטלפון: 

אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת . ºc35או מעל  ºc5שימוש במוצר מתחת לטמפרטורה של 

ום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במק

על פי התקנים  על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה. בגדר המלצה בלבד

טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות .  2%תיתכן סטייה של . המקובלים

על המבצע חלה האחריות  במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים., לאור שינויים ללא הודעה מוקדמת

 להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

 

 שימו לב! 

יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת 

 www.tambour.co.ilן והמלצות היצרן: בהתאם להוראות התק
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