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 לאיטום קירות ורצפות  ,גמיש במיוחדחד רכיבי, צמנטי,  חומר איטום
 בפני חדירת רטיבות

 
 
 

 XXXX98372 קוד מוצר:
 

 תכונות: 
 ציפוי גמיש במיוחד על בסיס צמנט, 

 טיח צמנטי, בטון טרומי. מתאים לתשתיות מינראליות סופגות: בטון,
 מ"מ 1עד  סדקים נימיים מגשרת עללאחר יישום על התשתית, נוצרת ממברנה גמישה, ה

 שלילי.חיובי ומתאים לאיטום 
 ליישום מהיר וקל בהברשה, מריחה והתזת איירלס

 מאפשר מעבר אדי מים
 מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד

 
 .תעלות ניקוזואדניות, מרפסות, חדרים רטובים, יסודות של מבנים, קירות, רצפות, איטום  :שימושים

 .וסיליקט פומיס ,תאי בטון ,בטון בלוקי ,בטון ,צמנטי טיחמתאים לתשתיות מסוג 
 

 נתונים טכניים:

 ק"ג/ליטר 1.0 משקל מרחבי אבקה
dק"ג/ 1.60 חומר טרי -משקל מרחבי  m3 

 מ"מ 0.4 גודל גרגר מרבי
k 0.02 ספיגות נימית g /m2x h 0/5 

 אטמוספרות 1.5 עמידות בלחץ שלילי
 אטמוספרות 7 עמידות בלחץ חיובי

 מ' 1.09 מעבר אדי מים
 מגפ"ס 1.0-גדול מ יום 28חוזק במתיחה לאחר 
 מ"מ 1עד  גישור על פני סדקים
 מגפ"ס 1 -גדול מ חוזק הידבקות לבטון

 מגפ"ס 116 מודול אלסטיות
 11.8% התארכות מקסימלית

 )כתלות בטמפרטורה( דקות 60 משך השמישות של התערובת ליישום
 -דקות +/ 150 זמן ייבוש

  מ"מ 2מ"ר בשתי שכבות בעובי  1-ק"ג ל 2 תצרוכת אופיינית
5°c טמפרטורת יישום -35°c 

 

יש  .טמבורמתוצרת "מרבליט" ן, ברזל( ולמלא כל שקע בשטח באמצעות תערובת צמנט/חול, תוסף בלסלק כל בליטה )א יש :הכנת השטח
 לנקות היטב את התשתית מכל לכלוך, אבק, שמן וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה.

 
למיכל נקי,  מיםתחילה את ה. שופכים ליטר מים 4.5-5עם  ק"ג(  20) לערבב בעזרת ערבל מכני שק הידרוסיל גמישהכנת התערובת: 

 30-עד לקבלת עיסה אחידה ללא גושים, להמתין כדקות  5במשך  ולאחר מכן תוך כדי ערבול, להוסיף בהדרגה את תכולת השק. לערבל
 יש להקפיד על מדידת כמות מים מדוייקת. .דקות 3 -כ שוב לולערב שניות

 
 .אך לא רווי ו לחלהרטיב את המשטח המיועד לאטימה, עד היות: שימושאופן ה

 מ"מ עובי. 1-כ, ק"ג/מ"ר 1.2-שכבת איטום ראשונה: ליישם עם מברשת שכבת איטום ללא דילול, בכמות של כ
לאחר יבוש שלה )כתלות בתנאי מזג  שעות לאחר שכבת האיטום הראשונה 4- 24שכבת איטום שנייה: זהה לראשונה. יש ליישם בין 

 יש ליישם בצורת שתי וערב עד לכיסוי מלא של השכבה הראשונה. .האויר(
 הרטב קלות את השכבה הראשונה לפני ישום השכבה השניה.

ימים. בתקופת  הקיץ, יש  להתחיל  3מים, ולהמשיך במשך הרטבה באשפרה: יום לאחר גמר היישום יש להתחיל באשפרת האיטום על ידי 
 באשפרה עוד באותו יום.
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 בר, כתלות בסוג מכונת ההתזה. 5 – 3מ"מ בלחץ של   6 -4השתמש בפיה בקוטר  –בהתזה 
 ניתן להטביע רשת פיברגלס עמידה באלקאלי מתאימה על מנת לגשר על סדקים בצורה טובה יותר.

 
 .ואין להוסיף לה נוזל תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימושדגשים: 

 מחלקת ההדרכה בטמבור.לשימוש בקירות גבס יש להתייעץ תחילה עם 
 ימים. 4לאחר איטום אדניות, ניתן למלא אותם במים רק לאחר 

 .או בתנאי שרב שעות מגמר הביצוע 24אין ליישם כאשר צפויים גשמים בטווח של 
 המוצר אינו מגשר על סדקים קונסטרוקטיבים )עובדים(

 
 וסבוןזורמים במים  :ניקוי כלים וידיים

 
 .לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבש י אחסון וחיי מדף:

 .חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים 9החומר מתאים לשימוש עד 
 

לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד  אזהרות והוראות בטיחות:
לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי.  15במים במשך 

 04-6753633בטלפון 
 

טרם ביצוע אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  כלליות:הערות 
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 מוגבלתאחריות המפעל 
וע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצ

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

 ההובלה
 

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 
  www.tambour.co.ilוהמלצות היצרן: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


