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  לשימוש פנימי וחיצוני ,גסמינרלי בגמר  טיח
 

  תכונות:

 משמש כשכבת גמר לטיח.

 גוונים לבחירה מתוך מניפת ארדא 15

 טבעית בבית לחות לוויסות ותורם, מים אדי מעבר המאפשר נושם חומר

 חומר אבקתי מוסף( NHL5רכיבי )חומר משחתי רטוב + -חומר דו

 מחומרים טבעיים בלבד מיוצר

  הבית בפנים ופטריות עובשים התפתחות מעכב

 לשימוש פנים וחוץ

 

 את לפצוע יש אקריליות תשתיות על בשימושופגות כגון: טיח צמנטי )מיישרת(, המוצר מתאים לתשתיות מינרליות ס שימושים:תשתיות ו
 .מ"מ 3  משונן מאלג י"ע מריחה C1TE מסוג צמנט דבק או 80 פולימרי טיח שםוליי ,השטח מפני שליש כשני התשתית

 

 נתונים טכניים:

 מ"מ לשכבה 4.5-6 עובי יישום מומלץ

 מ"מ 2.8גודל גרגר מקסימלי 

 MGP 0.38יום  91/  0.24יום  56 -חוזק הידבקות )שליפה( 

 כושר כליאת מים

 ספיגה נימית

 החומר: הרכב

 , חול סיליקה, אבן גיר גרוסה, מיםחלק א: סיד כחומר מקשר

 נפחי 10%סיד הידראולי  NHL5חלק ב:  

 םאינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליי

 קילו למ"ר 9מ"מ התצרוכת  4.5בעובי  :לתשתית טיח צמנטי כושר כיסוי מחושב

 ".ארדא, מניפת "טבעי גוון:

 .מט ברק:

 מים וסבון ניקוי:

 יום 91סופי  ,שעות 24למגע  זמני ייבוש:

 .חודשים למגוונים 6לטבעי,  חודשים 12 חיי מדף:

 709-770 מק"ט:

 

 כמות למשטח גודל אריזה

 36 ק"ג 25
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מנים, לפני תחילת מלחים וש ,יש להוריד מהמשטח שאריות של חומרים שונים ואלמנטים בולטים ורופפים ולנקות מאבק היישום:
ולהמתין לייבוש פני השטח, יש להוציא את שכבת המים בדלי המכסה את שעות טרום היישום,  24העבודה יש לרסס במים את המשטח 

)מגיע בכמות המדודה( לערבב במערבל פעם נוספת עד לקבלת מרקם משחתי  NHL5החומר, לערבב במערבל מכני, להוסיף את חלק ב' 

, לאחר ייבוש מ"מ 4.5-6שיכבה אחידה בעובי  מתכת לג'אבמ יף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה.  יש למרוח ואחיד, ניתן להוס
יש להתיעץ עם  –סילר ע"ג השליכט -יום יש ליישם ננו 30לאחר  עיבוד סופי בהתאם לסוג הגימור הדרוש.מבצעים דק'(  10-20ראשוני )

 מוקד המומחים בטמבור, להתאמת הסילר.
 

 ימור )טקסטורה(:ג

 שרוט-עיבוד פני הקיר במאלג' עץ/פוליאוריתן מוקצף למרקם חלק -טלוש מהודק

 :ליישום הערות

 על המבצע להיות איש מקצוע ולהיוועץ טרם העבודה עם מוקד המומחים.

 . יישום לאחר הטיח של אשפרה לבצע מומלץ( מעלות 28 מעל) חמים בימים

 .וצלומ קריר במקום המוצר את לאחסן יש

 .מים של שיכבה תמיד ישנה החומר שעל לוודא יש

 .זורמים במים מידית לשטוף יש מגע של במקרה, והעיניים העור עם החומר של ממגע להימנע יש

 .שהתייבש בחומר חוזר שימוש לעשות אין

 במים מידית לשטוף יש מגע של במקרה, והעיניים העור עם החומר של ממגע להימנע יש, למאכל אינו הצבע :אזהרות והוראות בטיחות

 בגיליון לראות ניתן המוצר עבור המדויק המידע את. הצביעה בזמן נאות אוורור על הקפידו. ילדים של ידם מהישג הרחיקו זורמים

 (.MSDS) הבטיחות

ר אויר. אחסנו במקום נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדו ניקוי כלים ואחסון:

 מעלות. 30מקורה ומאוורר בטמפרטורה של עד 

יש להימנע ממגע של החומר עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים הצבע אינו למאכל,  אזהרות והוראות בטיחות:

ויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המד זורמים

 (.MSDSהבטיחות )

 ליישם או/ו במפורש טמבור ידי על הומלצו שלא חומרים עם זה חומר לערבב אין. סדקים על מגשר אינו זה מוצר הערות כלליות:

 למוקד לפנות ניתן.  בו השימוש לפני המוצר של הטכני בדף לעיין יש. טמבור  ידי על משווקים שאינם מוצרים המכילה צבע במערכת

, כן כמו. לח הקיר כאשר או/ו גשם אחרי או/ו לפני שעות 72 של בטווח לצבוע אין. נוספות הנחיות קבלת לצורך* 6477 בטלפון המומחים

 מוגבלת טמבור אחריות. 85% מעל היחסית והלחות מעלות 30 מעל או מעלות 5-ל מתחת בטמפרטורה המוצר את ליישם מומלץ לא

 על. הטכני ובדף האריזה גבי על המצוינות טמבור להוראות בהתאם ליישם יש. המבצע אחריות במקום באה ואינה בלבד חומרה לטיב

 האריזה בתכולת סטייה תיתכן. המקובלים והתקנים ההוראות פי על העבודה כל של נאות ביצוע ולוודא לצרכיו התאמה לבדוק המבצע

 במוצר שינויים לאור, מוקדמת הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמה שומרת טמבור+.  /- 2% עד של

 בעת היטב המוצר לעגן יש. לעת מעת בשינויים להתעדכן האחריות חלה המבצע על. בנהלים שינוי או/ו בתקנים או/ו דין שינויי או/ו

 .ההובלה

ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא  המיישם, מומחיות היישוםן * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופ

 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -מהווה כ

 

 

, 6ומשווק ע"י טמבור מרחוב מאיר אריאל  2018000כתובת מושב יודפת ד.נ משגב מיקוד  515181022מיוצר על ידי ארכו ליים, ח.פ. 

 ISO 9001  , ISO 45001 ,ISOדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים נתניה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת ב
 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. 14001
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