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  .טיח צמנטי המשמש כשכבת מגן לטיח התרמי
 

 

 983188204000 קוד מוצר:

                   

 

 תכונות:
 1920ו  1414עומד בדרישות תקן מספר 

  גוון אפור.

 
 

 שימושים:
 200, 86טיח הגנה על טיח תרמי 

  עבודת חוץ על גבי בטון או בלוק

 
 

 נתונים טכניים:

 מעלות צלזיוס 35-5 טמפרטורת יישום

 ק"ג/ליטר 1.5-1.4 ביחמשקל מר

 מ"מ למטר 0.5 הצטמקות חופשית מרבית

 ללא הופעת סדקים בטבעות הצטמקות מרוסנת

 מגפ"ס 5-1.5 ימים 28חוזק בלחיצה כעבור 

 מגפ"ס 0.3-גדול מ ימים 28חוזק הדבקות במתיחה כעבור 

 ק"ג למ"ר לחצי שעה 0.4-קטן מ מקדם ספיגה נימית

 מ' 1.5-קטנה מ התנגדות מעבר אדי מים

 כשעתיים משך השמישות לעבודה לאחר הוספת המים והערבול

 ק"ג 40שק נייר במשקל  אריזה

 

 
 הכנת השטח:

 את התשתית מאבק, משמן ומחלקים רופפים. יש לנקות

 הבטון באמצעות מים. יש לנקות את

 יש לדאוג להצללה לפני ביצוע היישום.

 
 

 :שימושאופן ה
 מגן לטיח תרמי.  תק"ג כדי ליצור שכב 40ליטרים של מים לשק במשקל  7-8יש לשפוך את האבקה אל תוך המים ביחס ערבוב של 

 סל"ד(.  400יש לערבב כשתי דקות. רצוי לבצע את הערבוב באמצעות מערבל מכני )מקדחה + מערבל 

 דקות ולערבל שנית. מס'יש להמתין 

 ניתן לעבוד עם מוצר זה גם בהתזה )מכונת טייח(.

 יש להשתמש בכל תכולת השק.

 מצידה החלק. אלג'בעזרת ממ"מ  10-5יש למרוח על התשתית )טיח תרמי( את שכבת המגן לטיח תרמי בעובי 

  יש לאשפר את הטיח כשלושה ימים לאחר היישום.

 

 
 .מעלות 30-5 שליש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה  אחסון וחיי מדף:

 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. 6החומר מתאים לשימוש עד 

 
 

 6474מוקד המומחים *בעלון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל את  והוראות בטיחות:אזהרות 
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 לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. ין א הערות כלליות:

 שימוש בו. לפני היש לעיין בדף הטכני של המוצר 

  .טכניטרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט 

 מעלות.  35מעלות או מעל  5-מוצר בטמפרטורה מתחת ללהשתמש באין 

על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות לא ואינה כוללת יישום ש אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד

 המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. 

ג מחלקת ההדרכה באתר על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נצי

העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן 

 בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

  
משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן הוא , שכן עבודהביצוע הלפני אתר האינטרנט של החברה ביש לעיין בדף הטכני  שימו לב!

  www.tambour.co.il והמלצות היצרן:

http://www.tambour.co.il/

