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 מים עמידה בפני רובה אנטי בקטריאלית 
 שיש טבעי ופורצלן קרמיקה, פסיפס, בין אריחי  מ”מ 1-8למילוי מישקים ברוחב 

 
 

X קוד מוצר: X X9851 
 

 לשימוש בתוספת מים בלבד נהמוכתכונות: 
 ודוחה מיםאנטיבקטריאלית 

 מכילה נוסחה הגנה בפני עובש ופטריות 
 שומרת על גוון אחיד לאורך זמן

 עמידות מוגברת בפני סדקים ושריטות 
 קלה לניקוי

 לשימוש פנים וחוץ
 מתאימה בחימום תת רצפתי
 בעלת כושר עמידות מעולה

 קיימת במגוון גוונים על פי מניפת הרובה
 

C רובה  :שימושים E , המיוצרת בטכנולוגיה של סיליקה פעילה, מתאימה במיוחד לדיוס אריחי קרמיקה ופורצלן,  זכוכית, פסיפס, אבן 40 
 .314-ו 5566, 2378טבעית ושיש שאינו רגיש לדהיית צבע. על האריחים להיות תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 

סדקים;  הרובה כוללת נוסחת הגנה בפני פטריות ועובש; הרובה עמידה בפני מים, הרובה הינה בעלת עמידות מוגברת בפני שריטות ו
ולפיכך מומלצת לחדרים רטובים כגון חדרי אמבטיה, מקלחות ומטבחים; הרובה  גמישה ומומלצת למרפסות, חצרות פנימיות, רצפות 

מחוממות. 
 

 :תצרוכת

 כמות )ק"ג/מ"ר( רוחב משקים )מ"מ( )ס"מ( אריח גודל

10/10 3 0.5 

30/60 3 0.4 

33/33 3 0.3 

60/60 3 0.3 

80/80 3 0.3 

 

 .צמנט, אגרגטים, שרפים ומוספים מיוחדים הרכב חומרים:

שאריות דבק או טיט וכל חומר העלול לגרום לכשל, וכן את קצות האריחים , לכלוך, יש לנקות את המישקים היטב מכל אבק הכנת השטח:
רק לאחר התייבשות הדבק. הקפד לבדוק שהרובה אינה משאירה על משטח האריח סימנים שאינם ניתנים  ומשטחיהם. התחל בדיוס

 להסרה.

יש לשפוך את הרובה לפי יחס הערבוב המפורט להלן, לתוך כמות מדודה של מים נקיים ולערבב בכלי נקי עד לקבלת  :תערובתהכנת ה
מלוכלך. יש להמתין שלושים שניות ולאחר מכן לערבב בשנית דקה נוספת. אין מסה אחידה ללא גושים. אין להשתמש בכלי חלוד או 

 לחדש תערובת שהתייבשה, ואין להוסיף לה מים.
 ק"ג 5ליטר ל  1.4ק"ג  או    2ליטר ל  0.6יחס ערבוב: 

 
יבשה, בטמפרטורת  יש לבצע את העבודה בסביבה .ובהתאם להוראות הדף הטכני 2חלק  1555 יש לישם בהתאם לת"י ישום:יהוראות 

 .25°C+-ל 5°Cאוויר ומשטח בטווח שבין +
-20להמתין . מלא באופן  לעומקם המישקים את למלא יש .יש למלא את המישקים ברובה בעזרת מגב גומי קטן בכיוון אלכסוני למרווחים

ולנקות את שאריות , והמצע(דקות להתקשות החומר )כתלות בספיגות האריחים, ברוחב ועומק המישקים, בטמפרטורת הסביבה  30
יש להיזהר מהוצאת הרובה מהחריצים בזמן הניקוי או משימוש במטלית רטובה שעלולה לגרום לשינוי גוון . הרובה בעזרת ספוג לח מעט

 .עקב שפשוף טיט או דבק לתוך הרובה
זו תסייע בהתגבשות משטח מינרלי אחיד. שעות ממועד היישום, יש לשטוף את הרובה במים נקיים )ללא חומרי ניקוי( והרטבה  24בתום 

שעות. במהלך חמשת הימים  24שעות בלבד מביצוע היישום. ניתן לחשוף את הרובה למים נקיים כעבור  6ניתן לדרוך על האריחים לאחר 
דרופוביות הראשונים לאחר היישום, יש להשתמש אך ורק במים נקיים ללא שום חומרי ניקוי. הרובה מקבלת את מלוא תכונותיה ההי
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ימים ממועד היישום. הגוון הסופי מתקבל רק לאחר גמר הייבוש. תפרי התפשטות בין אריחים וכן ממשקים בין קירות לרצפות  7בתום 
 ומסביב לכלים סניטריים, יש למלא בסיליקון סניטרי.

 דגשים:

  או להחלשתה/סידוק.כמות מים שגויה או תנאי ייבוש בלתי הולמים עלולים לגרום לשינויים בגוון הרובה 
  לפני ביצוע הרובה, יש לוודא שחרור הלחות מתוך תשתית הריצוף )חול או סומסום(. יישום הרובה יתבצע רק אחרי ייבוש מלא של

 שעות. 72 -דבק האריחים, ולא פחות מ
  .הגוון עלול להיות בסטייה מזה המופיע במדבקה שבאריזה עקב תהליך ההדפסה 
 שונות עלול להיות שינוי קל בגוון, לכן יש להשתמש באותה מנת ייצור בדירה. בשימוש של רובה מאריזות 
  מעלות עד לגמר יבוש והתקשות. 5יש להגן על רובה שיושמה בחוץ מפני גשם או ירידת טמפ' מתחת ל 
 .ביישום על אבנים טבעיות ושיש הרגישים להכתמה יש לבצע בדיקה מוקדמת של התאמה 
 ם באזורים בעלי כימיקלים, כדוגמת מוסכים, מפעלים ובתי מלאכה.הרובה אינה מומלצת ליישו 
 .אין להשתמש בתכשירי ניקוי המכילים צבעים חיים 
 

 מעלות 30חודשים כאשר החומר סגור באריזה המקורית ומאוחסן במקום מוצל ויבש מתחת ל  24עד  אחסון וחיי מדף:

 
 

 לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים.  אזהרות והוראות בטיחות:
 .רפואי סיוע/ייעוץ קבל חולף אינו בעיניים הגירוי אם .וסבון מים בהרבה שטוף העור עם מגע של במקרה

 .לעיניים חמור נזק גורם .אבק לשאוף אין .פנים מגן/מגן משקפי והרכב מגן בגד/מגן כפפות לבש
 .נמוכה ברמה כרום מכיל .הנשימה לגירוי לגרום עלול .בעור לגירוי גורם

 *6477במוקד מומחים לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד 
 

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  .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

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

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