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 ,היוצר טקסטורה גסה ומחוספסת של פני הקירטיח דקורטיבי מגורד, 
 .לשימוש בבניה קונבנציונאלית ולתחום השימור

 

  תכונות:

 משמש כשכבת גמר דקורטיבי.

 מיועד למבנים לשימור

 מיועד לבנייה חדשה 

 מיוצר מחומרים טבעיים בלבד.

 לשימוש פנים וחוץ.

 ./ צמנט לבן / צמנט אפור(NHL5רכיבי )חומר משחתי רטוב + -וחומר ד

 

 לשימוש בבניה קונבנציונאלית ולתחום השימור שימושים:

 

 נתונים טכניים:

 מ"מ בשכבה אחת.  10-15עובי יישום מומלץ 

 מ"מ 7-9 גסגודל גרגר לגמר 

 הרכב החומר:

 , אבן גיר גרוסה, אגרגטים שונים בהתאמה, מיםא: סיד כחומר מקשר חלק

 חלק ב: צמנט לבן 

 חלק ג: מיקה )נציץ(.

  כושר כיסוי מחושב*:

 קילו למ"ר 22מ"מ התצרוכת  10בעובי  -מ"מ(  7 -9י לגימור גס )אגרגט כושר כיסו

 .מט ברק:

 מים וסבון ניקוי:

 91שעות, ייבוש סופי  24דק לפני שימוש במגרדת מסמרים, למגע  40-80דק.  10-20זמן פתיחה לתערובת  זמני ייבוש:

 יום.

 חודשים. 6 חיי מדף:

 709-708 מק"ט:

 כמות למשטח גודל אריזה

 36 ק"ג 25

 

 

 לחיפויים קשיחים. 1920טיח צמנטי מגורד לפי ת"י  תשתיות:

שעות לפני  24ל חומרים שונים ואלמנטים בולטים ורופפים. תשתית טיח צמנט:  יש להוריד מהמשטח שאריות ש: יישום
היישום יש לטאטא בצורה יבשה להסרת אבק, מלחים וכל גורם אחר שיכול להשפיע על ההדבקות ולשטוף בצורה עדינה את 

ר ולהמתין לייבוש פני לפני יישום החומ שעות טרום היישום, 24 המשטח. לפני תחילת העבודה יש לרסס במים את המשטח
צפוץ. חלק ב': יש להוסיף שקים )כולל הנוזל( של קר 10 -( בליטר 200 –מלא את המערבל )טפלה יש להמשטח. חלק א': 
לערבל במשך  ליטר בהתאם למרקם הנדרש בהתאם לסוג היישום. 5( ק"ג( צמנט לבן ומים עד 25שק ) 1בהדרגה למערבל 
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חלק ג: הוספת נציץ בהתאם להרכב הספציפי. לערבל כדקה וחצי לפני  .אחידה משחתית עיסהדקות עד לקבלת  5-10
 על מנת למנוע גריסה שתעלים אותו(.הוצאת החומר. )יש להוסיף את הנציץ בסוף התהליך בלבד 

מ"מ )לפי הגימור  10-15בעובי בעזרת כף טייחים הרבצה ידנית יש לבצע . דק' 30 (OPEN TIMEזמן פתיחת תערובת )
דק', יש להדק את  10-20ה. לאחר ר בעזרת סרגל טייחים עד לקבלת מישוריות אחידוייש .(ובהתאם לגודל הגרגיר רהנבח

( עד לשלב המתאים לגירוד פ' ולחות באתרמדק' )מותנה בט 40-80של יש להמתין להתייבשות . 'התערובת בעזרת מאלג
 תההתייבשוימים ברציפות פעמיים ביום )באזורים בהם  3במשך  –בעזרת כלי ייעודי )מגרדת מסמרים(. אשפרה פוץ הקרצ

 מומלץ לבצע אשפרה ביום היישום(. ,מהירה

 

 :הערות ליישום

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

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

 יש לאחסן את המוצר במקום קריר ומוצל.

 יש לוודא שעל החומר ישנה תמיד שיכבה של מים.

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

 אין לעשות שימוש חוזר בחומר שהתייבש.

 

ר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמ ניקוי כלים ואחסון:
 מעלות. 30במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה של עד 

יש להימנע ממגע של החומר עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף הצבע אינו למאכל,  אזהרות והוראות בטיחות:
על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר  הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו מידית במים זורמים

 (.MSDSניתן לראות בגיליון הבטיחות )

 או/ו במפורש טמבור ידי על הומלצו שלא חומרים עם זה חומר לערבב אין. סדקים על מגשר אינו זה מוצר הערות כלליות:
 ניתן.  בו השימוש לפני המוצר של הטכני בדף לעיין יש .טמבור משווקים על ידי  שאינם מוצרים המכילה צבע במערכת ליישם
 גשם אחרי או/ו לפני שעות 72 - ב של בטווח לצבוע אין. נוספות הנחיות קבלת לצורך* 6477 בטלפון המומחים למוקד לפנות

 ותוהלח מעלות 30 מעל או מעלות 5-ל מתחת בטמפרטורה המוצר את ליישם מומלץ לא, כן כמו. לח הקיר כאשר או/ו
 בהתאם ליישם יש. המבצע אחריות במקום באה ואינה בלבד החומר לטיב מוגבלת טמבור אחריות. 85% מעל היחסית

 העבודה כל של נאות ביצוע ולוודא לצרכיו התאמה לבדוק המבצע על. הטכני ובדף האריזה גבי על המצוינות טמבור להוראות
 הזכות את לעצמה שומרת טמבור/+.  - 2% עד של האריזה לתבתכו סטייה תיתכן. המקובלים והתקנים ההוראות פי על

 שינוי או/ו בתקנים או/ו דין שינויי או/ו במוצר שינויים לאור, מוקדמת הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן
הכיסוי * כושר . ההובלה בעת היטב המוצר לעגן יש. לעת מעת בשינויים להתעדכן האחריות חלה המבצע על. בנהלים

 באתר. רהאוויותנאי מזג  המיישם, מומחיות היישוםהמעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן 

באתר. מקובל  רהאוויותנאי מזג  המיישם, מומחיות היישום* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן 
 מכושר הכיסוי המחושב. 75% -להניח כי הוא מהווה כ

 
 

ומשווק ע"י טמבור מרחוב מאיר  2018000כתובת מושב יודפת ד.נ משגב מיקוד  515181022ידי ארכו ליים, ח.פ.  מיוצר על
 ISO 9001, נתניה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים 6אריאל 

 , ISO 45001 ,ISO 14001 ישראלי.ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים ה 
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