
 מפרט ביצוע
אריחים מדוקקים 
על גבי לוחות גבס ירוק ו/או סופרבונד



המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכתאריזהתיאורשם המוצר

לוח גבס ירוק / 
SuperBoard

לוח גבס ירוק עמיד לחות 
MR לוח גבס מצופה 

נייר בצבע ירוק לשימוש 
בחדרים רטובים / לוח גבס 

לשימוש חיצוני ופנימי, 
עמיד למים, לחות, מליחות 

ועובש

רוחב: 1200 מ״מ
עובי: 12.7 מ״מ

אורך: לפי הצורך

1.6 ק״ג / מ״ר בעובי 1 
מ״מ

יסוד קושר לבלוקי 
גבס

יסוד על בסיס ממס
המבטיח התחברות טובה
לתשתית. מתאים לבלוקי

גבס

כושר כיסוי 6-8 מ״ר / 18 ליטר
ליטר

דבק לאריחים 838 
C2TEES1

דבק צמנטי להדבקת 
אריחים מדוקקים ואריחים 

גדולים בעלי ספיגות גבוהה 
ונמוכה. מתאים לבריכות 

שחיה. לשימוש פנימי 
וחיצוני

1.40 ק״ג / מ״ר בעובי 25 ק"ג
1 מ״מ

אוטם פוליאוריתני 
PU Flex  80

אוטם פוליאוריתני המיועד 
לאיטום תפרי התפשטות 

וחיבורים במבני בטון. עמיד 
לקרינת UV ותנאי מזג 
אוויר ישראלי. לשימוש 

פנימי וחיצוני

תרמיל - 340 גרם 
 נקניק - 685 גרם

1.40 ק״ג / מ״ר בעובי 
1 מ״מ



הדבקת אריחים מדוקקים

01

02

הכנת השטח

הכנת האריחים המדוקקים

� התקינו את לוחות הגבס בהתאם למפרט לוחות הגבס והקפידו על ניצבים במרחק של 40 ס"מ )ולא 60 ס"מ(.	

� מרחו פריימר מסוג יסוד קושר לבלוקי גבס )ע״פ דרישות התקן( על גבי הלוח והמתינו 24 שעות לייבוש לפני  	

ביצוע החיפוי.  

� השתמשו בדבק לאריחים 838  	

  C2TEES1 להדבקת האריחים  

בהדבקה דקה, שלא  תעלה על       

1 ס"מ.  

� מרחו את גב האריח בדבק   	

והדביקו "רטוב על רטוב".  

� הקפידו על שומרי מרחק       	

)ספייסרים( של 3 מ"מ  לפי     

דרישות התקן, ופתחו תפרי      

התפשטות בקירות גדולים      

)ע״פ דרישות המתכנן(.  

� מלאו את תפרי ההתפשטות  	

.PU Flex 80 בעזרת  

דגשים לביצוע

� יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות  	

התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל.  

� יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים.	

� אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש.	

� למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו  	

לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה.  

� מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת  	

ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון 6477*.     



בונים עתיד טוב יותר משנת 1936

כבר 85 שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים,
צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים.
היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים,

ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר.
השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים

את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה.

אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.

www.tambour.co.ilמוקד המומחים של טמבור 6477* | 


