
פתרונות איטום איכותיים ועמידים לאורך זמן
קטלוג מוצרי איטום
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 TAMSEAL חדש! סדרת פתרונות האיטום

חדש בטמבור!
אתגרי האיטום הם מהנפוצים והמורכבים לטיפול בענף הבנייה. כדי להתמודד עמם ביעילות מרבית 

השקנו סדרת מוצרים חדשה, המבוססת על ניסיון רב שנים ומאפשרת לכם ליהנות מסל פתרונות 
האיטום המקיף והמתקדם בישראל. 

סדרת TAMSEAL מספקת מענה לסוגי האיטום השונים, בעזרת מעטפת נרחבת של פתרונות איכותיים 
ועמידים לאורך זמן: מפתרונות לאיטום גגות, חדרים רטובים וקירות חוץ – ועד פתרונות לאיטום תת קרקעי 

ואיטום מאגרי מים. השימוש במוצרי TAMSEAL מאפשר לכם ליהנות מהגב המקצועי של טמבור, שמעניקה 
פתרון הוליסטי מהתשתית ועד הגמר, עם אחריות כוללת. 

גגות חדרים 
רטובים 

ומרפסות

תת-
קרקעי

קירות 
חוץ

בריכות, 
מאגרי 

מים
ומאצרות

מנהרות מישקים
וגשרים
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לאיטום  פתרונות  מגוון  לרשותכם  מעמידה  טמבור 
קירות ורצפות, כדי להבטיח את עמידותו של החדר 
הרטוב ללחות ולרטיבות לאורך זמן. הפתרונות שלנו 
כוללים מוצרים ביטומנים ופוליאוריתנים מתקדמים 
בעלי מהירות ייבוש גבוהה, יכולות אטימה משודרגות 

ותצרוכת נמוכה יותר לכל מטר. 

ומרפסותרטוביםחדרים
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חומר איטום ביטומני מועשר בפולימרים ליישום 
רב עובי בשכבה אחת.

| איטום ביטומני רב עובי 

שימושים:
איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון:	 

קירות מסד, קירות מרתף, איטום מרפסות חדרי אמבטיה 
ושירותים.

17 ק״ג
גודל אריזה:

חדרים רטובים ומרפסות

חומר איטום חד רכיבי על בסיס פוליאוריתן ביטומני 
לאיטום רצפות חדרים רטובים, מרפסות, קירות מרתף, 

כלונסאות ועוד.

שימושים:
יישום בשכבה אחת ללא פריימר.	 
אחוז פוליאוריתן גבוה אשר משפר את רמת האטימה לאורך זמן.	 
תחת אריחים במטבחים, חדרים רטובים, מרפסות וגגות, 	 

מבנים תת-קרקעיים, יסודות.
גגות ירוקים, ערוגות פרחים. מכלי מים שאינם מיועדים לשתייה. 	 

תעלות השקיה. תחת לוחות בידוד תרמיים. בעבודות תשתית, 
כבישים, תעלות, גשרים ועוד.

PB |

23 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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חדרים רטובים ומרפסות

איטום ביטומני בתוספת פולימר, בעל 
גמישות גבוהה. 

| ביטומן פולימרי לאיטום 

שימושים:
איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מרתף, 	 

קירות מסד, קירות תומכים, רצפות וכלונסאות.
איטום מרפסות, חדרי אמבטיה ושירותים.	 

18 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני

חומר איטום ביטומני על בסיס מים 
בתוספת פולימרים. 

| משחה ביטומנית לאיטום 

שימושים:
איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מסד, 	 

קירות מרתף, קירות תומכים, כלונסאות.
איטום רצפות חדרים רטובים ומרפסות.	 

18 ק״ג5 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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חדרים רטובים ומרפסות

פריימר על בסיס מים למשחות וליריעות ביטומניות.
| פריימר ביטומני על בסיס מים 

שימושים:
שכבת יסוד על בטון ובטקל לפני יישום יריעות ומשחות 	 

ביטומניות של חברת טמבור.

15 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני

25 ק״ג
גודל אריזה:

חומר איטום חד-רכיבי גמיש במיוחד על 
בסיס צמנט, לאיטום קירות ורצפות.

| איטום אלסטי חד-רכיבי 

שימושים:
איטום קירות, רצפות, יסודות של מבנים, מרפסות, חדרים 	 

רטובים, ברכות שחיה, אדניות ותעלות ניקוז.
מתאים לתשתיות מינרליות סופגות מסוג טיח צמנטי, בטון, 	 

בלוק גבס ולוח גבס )על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר 
לחציצה בין הגבס לצמנט(.

גוון:
אפור/ לבן

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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חדרים רטובים ומרפסות

חומר איטום צמנטי חד-רכיבי לאיטום קירות ורצפות 
בפני חדירת רטיבות לשימוש פנימי וחיצוני.

| איטום חד-רכיבי

שימושים:
איטום קירות בטון וטיח צמנטי, לרבות קירות בחדרים 	 

רטובים ואיטום ב"שיטת ברנוביץ".
מתאים לתשתיות מינראליות סופגות: בטון וטיח צמנטי. 	 
לשימוש פנימי וחיצוני.	 

גוון:
אפור/ לבן

25 ק״ג
גודל אריזה:

25 ק״ג
גודל אריזה:

חומר איטום צמנטי דו רכיבי גמיש במיוחד, לאיטום 
מרתפים קירות מסד, מרפסות, רצפות חדרים רטובים 

ומאגרי מים.

שימושים:
איטום יסודות מבנים, קירות ורצפות, תעלות ניקוז, 	 

מרפסות, אדניות, ברכות נוי ודגים.
מתאים לתשתיות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח 	 

גבס )על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר מסוג יסוד 
קושר לבלוקי גבס לחציצה בין גבס לצמנט(.

לשימוש פנימי וחיצוני.	 

גוון:
אפור/לבן

| איטום אלסטי דו-רכיבי 

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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קירות חוץ
רטיבות  לחות,  מניעת  לצורך  ותשתיות  מבנים  של  רחב  מגוון  איטום 
 TAMSEAL והצטברות של עובש ופטריות. הסילרים השקופים מסדרת
מבוססים על סולבנט או על מים, ומצוידים ביכולות מתקדמות המותאמות 
לצרכי הפרויקט: יצירת אפקט דוחה מים, איטום סדקי שיערה דקיקים, 

ננו סילרים המספקים עמידות גבוהה במיוחד ועוד. 
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קירות חוץ

18 ליטר4 ליטר1 ליטר
גודל אריזה:

סילר על בסיס מים שקוף-מט לאיטום אבן סופגת, 
קירות ובטון טיח.

| סילר על בסיס מים

שימושים:
איטום משטחים סופגים מפני מים.	 
הגנה של משטחים אנכיים מפני גשם.	 
איטום מישקים בין אריחים להגנה ממים.	 
איטום אבן טבעית, טיח, לבנים חשופות, רעפים, בטון חשוף 	 

וכדומה.
להגנה על משטחי שיש בלתי מלוטש מספיגת מים ולכלוך.	 
ליישום על משטחים רטובים קלות.	 

18 ליטר4 ליטר1 ליטר
גודל אריזה:

סילר בטכנולוגית ננו מתקדמת, דוחה מים, בגימור שקוף 
מט למגוון תשתיות סופגות.

שימושים:
להגנה על משטחים נקבוביים )סופגים( כגון, בטון, בלוקים, 	 

טיח, רובה, לוחות גבס, אבן וכדומה, מפני מים, לחות 
וכתמי מלח.

לשימוש פנימי וחיצוני.	 

| ננו סילר 

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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קירות חוץ

10 ליטר4 ליטר1 ליטר
גודל אריזה:

לכה אקרילית חודרת, לאיטום משטחים סופגים.

שימושים:
לשימוש פנימי וחיצוני.	 
ליישום על קירות ועל רצפות, על גבי אבן טבעית, בטון חשוף, 	 

רעפים וכדומה.
להספגה של אבן טבעית )צפחה או טוף( ושל חומרי בנייה 	 

מלאכותיים )לבנים דקורטיביות, רעפים וכדומה(.
להגנה מפני מי גשמים וזיהום סביבתי.	 

| סילר מראה רטוב

18 ליטר4 ליטר
גודל אריזה:

| סילר
סילר לאיפרגנציה ואיטום משטחים סופגים.

שימושים:
מיועד ליישום על קירות סופגים.	 
ליישום על אבן טבעית )שאינה מלוטשת(, שיש טבעי )לא 	 

מלוטש(, לבנים צמנטיות מבוקעות, כורכרית, טיח צמנטי, 
בטון, שפריץ מינרלי, רובה צמנטית )לאחר שבעה ימים(.

מתאים לקירות אנכיים, כאשר יש להמתין שבועיים לאחר 	 
הדבקת החיפוי לקיר קודם ליישום הסילר.

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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קירות חוץ

25 ק״ג
גודל אריזה:

חומר איטום חד-רכיבי גמיש במיוחד על 
בסיס צמנט, לאיטום קירות ורצפות.

| איטום אלסטי חד-רכיבי 

שימושים:
איטום קירות, רצפות, יסודות של מבנים, מרפסות, חדרים 	 

רטובים, ברכות שחיה, אדניות ותעלות ניקוז.
מתאים לתשתיות מינרליות סופגות מסוג טיח צמנטי, בטון, 	 

בלוק גבס ולוח גבס )על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר 
לחציצה בין הגבס לצמנט(.

גוון:
אפור/ לבן

25 ק״ג
גודל אריזה:

חומר איטום צמנטי דו רכיבי גמיש במיוחד, לאיטום 
מרתפים קירות מסד, מרפסות, רצפות חדרים רטובים 

ומאגרי מים.

שימושים:
איטום יסודות מבנים, קירות ורצפות, תעלות ניקוז, 	 

מרפסות, אדניות, ברכות נוי ודגים.
מתאים לתשתיות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח 	 

גבס )על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר מסוג יסוד 
קושר לבלוקי גבס לחציצה בין גבס לצמנט(.

לשימוש פנימי וחיצוני.	 

גוון:
אפור/לבן

| איטום אלסטי דו-רכיבי

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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מגוון פתרונות לאיטום יעיל של גגות חדשים וקיימים, לרבות 
יריעות ביטומניות, משחות וחומרים אקריליים. כולל פתרונות 

איטום פוליאוריתנים, בעלי עמידות למים עומדים.

גגות
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גגות

441סופרפלקס

פוליאוריאה ארומטית טהורה דו-רכיבית, 
לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה.

שימושים:
איטום גגות חניון.	 
מאצרות.	 
קרונות משא.	 
חדרי קירור ומגדלי קירור.	 
ציפוי צינורות.	 
רצפות תעשייתיות.	 
בריכות אגירה ומכלים למים.	 

200 ליטר
גודל אריזה:

פוליאוריאה טהורה עמידה לכימיקלים, פוליאוריאה 
ארומטית דו-רכיבית, מהירת התקשות, המכילה 

100% מוצקים, לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה.

שימושים:
מאצרות.	 
חדרי קירור.	 
בריכות אגירה.	 
רצפות תעשייה.	 
מגדלי קירור.	 
מכלי אחסון.	 
מיכלי דלק.	 

פוליהארד 100

200 ליטר
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני



13

גגות

פוליאוריאה אליפטית, פוליאספרטית שקופה ביישום 
קר. גמישה, דו-רכיבית ומהירת התקשות. מיועד 

ליישום על משטחי  בטון ומתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים:
איטום גגות חניון.	 
לצביעה פנימית וחיצונית.	 
עמידות גבוהה לאימפקט.	 
יבוש מהיר בטמפרטורות נמוכות.	 
כמו כן מתאים לצביעה עליונה של רצפות אפוקסי לקבלת   	 

מראה משודרג ומהודר כגון:

פוליקולד 100

רצפות תעשייתיות | מבני פלדה ובטון באווירה ימית | חדרי 
קירור | רצפות מחסנים | ציפוי עליון עמיד UV למשטחי

פוליאוריאה | מתאים לדקים מעץ )אורן, איפאה( | דלתות עץ.

פוליקולד 100
פוליקולד 100חלק א

חלק ב

5 ליטר
גודל אריזה:

חומר אטימה קר פוליאוריתני חד רכיבי.

שימושים:
איטום גגות ומבניים תעשייתיים.	 
מילוי תפרים בבטון.	 

Master PU-95

25 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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גגות

Polyprime EP 450
יסוד אפוקסי לתשתיות בטון. דו-רכיבי, שקוף, 

נטול מדללים.

שימושים:
משמש כעצר מים.	 
מתחבר למשטחים לחים עד 5%.	 

30 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

מלט אפוקסי, טיקסוטרופי דו-רכיבי מובחר ליישור 
וגימור של רצפות וקירות בטון נטול מדללים. ליישום 

לצורך יישור בעובי 0.2-5 מ”מ על שכבת בטון מאוזנת 
או מאונכת.

18 ק״ג

TM90

אורך אריזה:

שימושים:
מיועד ליישור וגימור של רצפות וקירות בטון לפני 	 

יישום פוליאוראה.

לצפייה בדף הטכני

בעל תו תקן
EN13578:2004
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גגות

10 מטרים7.5 מטרים

יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר 
מסוג APP מזוין בארג פוליאסטר, עם ציפוי עליון עשוי 
מאגרגט לבן )יריעות חשופות לשמש( או חול סיליקה 

)יריעות שאינן חשופות לשמש(.

שימושים:
איטום גגות שטוחים.	 
איטום חללים תת-קרקעיים )גם תחת לחץ מים תמידי(.	 
איטום קירות מסד וקירות תמך בבניינים, גשרים ומעבירי 	 

מים, חניונים ועוד.

עובי: 4 ס״מ | 5 מ"מ

יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר 
מסוג SBS מזוין בארג פוליאסטר, עם ציפוי עליון עשוי 
מאגרגט לבן )יריעות חשופות לשמש( או חול סיליקה 

)יריעות שאינן חשופות לשמש(.

| יריעת איטום ביטומנית  APP

אורך גליל:

10 מטרים7.5 מטרים

| יריעת איטום ביטומנית  SBS

אורך גליל:

שימושים:
איטום גגות שטוחים, איטום תת קרקעי ולשימוש 	 

במיי תהום.
איטום קירות מסד וקירות תמך בבניינים, גשרים 	 

ומעבירי מים, חניונים ועוד.

עובי: 4 ס״מ | 5 מ"מ

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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גגות

ציפוי פוליאורתני היברידי חזק וגמיש לאיטום 
והלבנת גגות.

| פוליאוריתן היברידי לאיטום גגות  

שימושים:
איטום מפני מים בגגות שטוחים, גגות מעוקלים וכדומה. 	 
פתרון פשוט ובטוח לאיטום גגות מפני מים, כולל פינות, 	 

שוליים, חיבורים בין חומרים סמוכים שונים וסדקים מבודדים.
יכולת החזר קרינה גבוהה המאפשרת שימוש בחומר להחזרת 	 

קרינת השמש ולהפחתת עומס החום בתוך מבנים.

15 ק״ג
גודל אריזה:

ציפוי אקרילי משוריין גמיש לאיטום והלבנת גגות, 
בעל תוספת סיבים פולימריים, המחזקים כושר אלסטי 

ועמידות מכנית של הציפוי.

פוליגג משוריין 

שימושים:
לאיטום והלבנת הגג.	 
מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, 	 

יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. קל ליישום גם במשטחי 
עבודה מורכבים ומפותלים.

20 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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גגות

ציפוי אקרילי משוריין לאיטום והלבנת גגות, בעל 
תוספת סיבים פולימריים, המחזקים כושר אלסטי 

ועמידות מכנית של הציפוי.

450פוליגג

שימושים:
לאיטום והלבנת הגג.	 
מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, 	 

יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. קל ליישום גם
במשטחי עבודה מורכבים  ומפותלים.  

20 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני
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תחזוקה נכונה של מבנים מבטון חיונית להבטחת חיי מבנה ארוכים. לצורך 
כולל  שלנו  מניעת כניסת מים המובילה להידרדרות המבנה, קו המוצרים 
פתרונות הזרקת בטון מבית חברת BASF, תאגיד הכימיקליים הגדול 
איטום מתקדמים. הפתרונות שלנו  בייצור פתרונות  בעולם המתמחה 

לאיטום הקרקע גם מונעים מעבר מים וגם מסייעים לייצוב קרקע.

תת קרקעי



19

יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר 
מסוג SBS מזוין בארג פוליאסטר, עם ציפוי עליון 

עשוי מאגרגט לבן )יריעות חשופות לשמש( או חול 
סיליקה )יריעות שאינן חשופות לשמש(.

שימושים:
איטום גגות שטוחים, איטום תת קרקעי ולשימוש 	 

במיי תהום.
איטום קירות מסד וקירות תמך בבניינים, גשרים 	 

ומעבירי מים, חניונים ועוד.

עובי: 4 ס״מ | 5 מ"מ

| יריעת איטום ביטומנית  SBS

10 מטרים7.5 מטרים
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

חומר איטום ביטומני מועשר בפולימרים 
ליישום רב עובי בשכבה אחת.

| איטום ביטומני רב עובי 

שימושים:
איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון:	 

קירות מסד, קירות מרתף, איטום מרפסות חדרי 
אמבטיה ושירותים.

17 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

תת קרקעי



20

תת קרקעי

WATERPLUG
מלט צמנטי חד-רכיבי, מהיר התקשות לעצירת 

דליפות מים פעילות במבני בטון ובלוקים.

שימושים:
לעצירה מיידית ומלאה של מים זורמים או חדירת מים תחת 	 

לחץ דרך תפרים וסדקים בבטון.
לאיטום מונע של תפרים בקירות ורצפות, לפני מריחת חומר 	 

איטום THOROSEAL במרתפים, מאגרי מים וכו'
לעיגון מהיר של ברגים, תעלות, צינורות, מעקות, ציוד סניטרי וכו'.	 
למילוי תפרים בין סגמנטים של בטון, כגון מנהרות, בלוקים, 	 

מערכות ביוב, צינורות וכו.

גוון:
אפור

25 ק״ג5 ק״ג
גודל אריזה:

בעל תו תקן
EN 998-1 GP

CSIV

לצפייה בדף הטכני

איטום ביטומני בתוספת פולימר, בעל 
גמישות גבוהה. 

| ביטומן פולימרי לאיטום 

שימושים:
איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מרתף, 	 

קירות מסד, קירות תומכים, רצפות וכלונסאות.
איטום מרפסות, חדרי אמבטיה ושירותים.	 

18 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני
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תת קרקעי

MasterInject 1360
שרף אפוקסי דו-רכיבי, ללא ממסים, בעל צמיגות 

נמוכה מאוד להזרקות בלחץ נמוך.

שימושים:
להזרקות וקשירה מבנית של סדקים ומחברים קשיחים 	 

בקורות, עמודים ורצפות בטון )עד  5מ"מ(.
לעיגון מוטות זיון ולאיטום תפרים מבניים בקירות ורצפות	 
לשימוש על אלמנטים מבטון מזויין ובלוקי בטון.	 
מתאים לשימוש באלמנטים הבאים במגע קבוע עם מים.	 

גוון:
שקוף

5 ק״ג
גודל אריזה:

כולל שני רכיבים

בעל תו תקן
EN 1504-5

לצפייה בדף הטכני

  MasterBrace ADH 4000
דבק אפוקסי דו-רכיבי תיקסוטרופי להחלקה

קונסטרוקטיבית ולקשירה מבנית על מגוון
סוגי משטחים.

שימושים:
לקשירת מתכת, עץ, אבן, יריעות פחמן, לרבות בשילוב זה עם זה.	 
לקשירת אלמנטים מבטון טרומיים.	 
להחלקה ויישור פני שטח.	 
 	.MasterInject 1360 לאיטום סדקים לאחר הזרקת חומר הזרקה
לתיקון מקומי של שוליים, חורים ופגמים בבטון.	 
לעבודות בעובי 1 עד 3 מ"מ.	 
מתאים לשימוש פנים וחוץ ולאלמנטים הבאים במגע קבוע עם מים.	 

גוון:
אפור בהיר

5 ק״ג
גודל אריזה:

כולל שני רכיבים

בעל תו תקן
EN 1504-4

לצפייה בדף הטכני
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תת קרקעי

MasterRoc 355 1k
קצף הזרקה פוליאוריתני חד-רכיבי ונטול ממסים, 

לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות.

שימושים:
לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות במנהרות, פירים 	 

ומבנים תת-קרקעיים מבטון.
למילוי תפרים, סדקים וכיסי חצץ האוגרים מים.	 
לשימוש עם ציוד הזרקה חד-רכיבי.	 

גוון:
צהוב בהיר

גודל אריזה:

2.5 ק״ג25 ק״ג
מאיץ

MasterRoc 355 1k DW
קצף הזרקה פוליאוריתני חד-רכיבי ונטול ממסים, לעצירת 

פריצות מים קלות עד בינוניות, באלמנטים הבאים במגע  
עם מי שתיה, חד רכיבי, מתנפח פי 30.

שימושים:
לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות במנהרות, פירים, 	 

מאגרי מים ומבנים תת-קרקעיים מבטון.
למילוי תפרים, סדקים וכיסי חצץ האוגרים מים.	 
לשימוש עם ציוד הזרקה חד-רכיבי.	 

גוון:
צהוב בהיר

גודל אריזה:

2.5 ק״ג25 ק״ג
מאיץ

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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תת קרקעי

MasterRoc 355 2k
קצף הזרקה פוליאוריתני דו-רכיבי ונטול ממסים, 

לעצירת פריצות מים חזקות ולעבודות קונסולידציה.

שימושים:
לעצירה קבועה של פריצות מים חזקות במנהרות, פירים 	 

ומבנים תת-קרקעיים מבטון.
למילוי תפרים, סדקים וכיסי חצץ קטנים האוגרים מים 	 

)אינו מתאים למילוי חללים גדולים(.
לייצוב של סלעים שבורים, חולות, חצץ וחומרי מילוי קרקע.	 
לשימוש באמצעות ציוד הזרקה דו-רכיבי.	 

גוון:
צהוב בהיר

A רכיבB רכיב
30 ק״ג25 ק״ג

גודל אריזה:

MasterRoc MP 303 CE
שרף אקרילי )הידרו-ג'ל( דו-רכיבי, מהיר תגובה, בעל 

צמיגות נמוכה, לעצירת זליגות מים קלות ואיטום 
ממברני קבוע.

שימושים:
לתיקון סדקים עדינים בבטון.	 
לאיטום ממברני חיצוני.	 
לאיטום קבוע נגד מים במנהרות, פירים ומבנים תת-קרקעיים מבטון.	 
לעצירה קבועה של זליגות מים קלות דרך סדקים עדינים.	 
לשימוש עם ציוד הזרקה דו-רכיבי.	 

גוון:
כחול

מעכבמקשיח מאיץ
1 ק״ג1 ק״ג1 ק״ג22.5 ק״ג
גודל אריזה:

בעל תו תקן
EN 1504-5
S קטגוריה

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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תת קרקעי

MasterSeal 581
ממברנה חד רכיבית משוריינת עם מיקרו פייבר בטון 

לאיטום מים.

שימושים:
איטום מישקים במרצפות.	 

גודל אריזה:

22.6 ק״ג

בעל תו תקן
EN 14891

לצפייה בדף הטכני



מערכות אמינות וחזקות לאיטום מתקנים לאחסנת מים, המצויים 
בלחץ מים מתמיד. פתרונות האיטום המיוצרים במפעל של טמבור 
עומדים בתקנים מחמירים, מאושרים לשימוש במי שתייה והינם 
נוחים ליישום. פתרונות אלה הם חלק ממערכת כוללת המספקת 

מענה לכלל צרכי הבריכות ומאגרי המים.

ומאצרותמאגרי מים בריכות,
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בריכות, מאגרי מים ומאצרות

200 ליטר
גודל אריזה:

פוליאוריאה טהורה מאושרת למגע מי שתייה. 
פוליאוריאה ארומטית, מהירת התקשות מתאימה 

לתשתיות פלדה ובטון.

WB 100 פוליהארד

שימושים:
מפעלי התפלה.	 
מתקני טיפול במים ושפכים.	 
מפעלי מזון.	 
סביבה ימית.	 
מיכלים ובריכות מים מבטון ופלדה.	 
חדרי קירור.	 
רצפות מחסנים.	 

בעל תו תקן 
EN1504

DIN EN-13578

לצפייה בדף הטכני

פוליאוריאה טהורה עמידה לכימיקלים, פוליאוריאה 
ארומטית דו-רכיבית, מהירת התקשות, המכילה 

100% מוצקים, לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה.

שימושים:
מאצרות.	 
חדרי קירור.	 
בריכות אגירה.	 
רצפות תעשייה.	 
מגדלי קירור.	 
מכלי אחסון.	 
מיכלי דלק.	 

פוליהארד 100

200 ליטר
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני



27

בריכות, מאגרי מים ומאצרות

חומר איטום חד-רכיבי גמיש במיוחד על 
בסיס צמנט, לאיטום קירות ורצפות.

| איטום אלסטי חד-רכיבי 

שימושים:
איטום קירות, רצפות, יסודות של מבנים, מרפסות, חדרים 	 

רטובים, ברכות שחיה, אדניות ותעלות ניקוז.
מתאים לתשתיות מינרליות סופגות מסוג טיח צמנטי, בטון, 	 

בלוק גבס ולוח גבס )על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר 
לחציצה בין הגבס לצמנט(.

גוון:
אפור/ לבן

25 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

חומר איטום צמנטי דו רכיבי גמיש במיוחד, לאיטום 
מרתפים קירות מסד, מרפסות, רצפות חדרים רטובים 

ומאגרי מים.

שימושים:
איטום יסודות מבנים, קירות ורצפות, תעלות ניקוז, 	 

מרפסות, אדניות, ברכות נוי ודגים.
מתאים לתשתיות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח 	 

גבס )על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר מסוג יסוד 
קושר לבלוקי גבס לחציצה בין גבס לצמנט(.

לשימוש פנימי וחיצוני.	 

גוון:
אפור/לבן

25 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

| איטום אלסטי דו-רכיבי 



מישקים
פתרונות סיליקון לאיטום מישקים, המאופיינים בעמידות 
הסיליקון  מוצרי  ולחות.  רטיבות  חדירת  ומונעים  גבוהה 
שמעמידה לרשותכם טמבור אפקטיביים באיטום מגוון רחב 
של חומרים, מונעים התפתחות עובש ופטריות ומאופיינים 

בזמן ייבוש מהיר. בנוסף, מוצרים אלו נטולי ריח לוואי.
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 מישקים ומילוי

חומר הדבקה ואיטום.
סופר 8 היברידי 

שימושים:
איטום והדבקת פנלים, פסי גמר, משקופים, מראות 	 

וחומרי בידוד.
להדבקת חומרים כמו בלוקים, מתכת, אלומיניום, זכוכית, 	 

פלסטיק, קרמיקה ועץ זה לזה.
איטום זכוכית ביטחון. איטום פוגות במבנים )עד 25 מ"מ(.	 
לאיטום בחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים.	 
למילוי סדקים וחריצים.	 
ניתן ליישום על משטחים סופגים ובלתי סופגים.	 
ניתן ליישום על תשתיות לחות.	 

גוון:
שקוף, לבן

גודל אריזה:

445 גרם נטו290 גרם נטו
לבן שקוף

סיליקון צבעוני - 100% סיליקון, מתאים במיוחד 
לשימוש באמבטיות ומקלחונים.

 RTV 100% סיליקון צבעוני |

שימושים:
מתאים לשימוש על למגוון רחב של תשתיות כגון:	 

אלומיניום, אריחי קרמיקה וזכוכית.  
מתאים במיוחד לשימוש באמבטיות, מקלחונים עם מגע קבוע 	 

של מים על גביו.
מתאים לשימוש עפ"י תקן של חיבור בין רצפה לקיר בחדר רטוב.	 
מתאים למילוי פוגות של עד 6 מ"מ.	 

גוון:
לבן, אפור, מנהטן, יסמין, גרפיט, בז'
גוונים תואמים לגווני רובה טמבור.

גודל אריזה:

290 גרם נטו
לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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 מישקים ומילוי

PU FLEX 80 אוטם פוליאוריתני
אוטם פוליאוריתני המיועד לאיטום תפרי התפשטות 
וחיבורים במבני בטון. עמיד לקרינת UV ותנאי מזג 

אויר ישראלי. לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים:
איטום ומילוי תפרי התפשטות בחזיתות מבנים, 	 

מרפסות וברבי קומות.
מתאים במיוחד לשיטת ברנוביץ.	 
כושר הידבקות מעולה לבטון, אבן טבעית, עץ, שיש, 	 

גרניט פורצלן.
לאיטום מרפסות.	 

גוון:
 לבן, בז', אפור

340 גרם נטו
נקניק תרמיל

685 גרם נטו
גודל אריזה:

חומר איטום והדבקה. להדבקה מיידית ועוצמתית במיוחד.

שימושים:
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.	 
להדבקת חומרים כבדים עד 25 ק"ג לס"מ רבוע של דבק.	 
מתאים להרכבה ולהדבקה של חומרים כגון  בלוקים, פלדה, 	 

בטון, מתכות, אלומיניום, עופרת, אבץ, חומרים פלסטיים, 
עץ, שיש, קרמיקה, פורצלן, זכוכית, מראות וכלים סניטריים

איטום זכוכית ביטחון. איטום פוגות במבנים )עד 25 מ"מ(.	 
לאיטום בחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים.	 
למילוי סדקים וחריצים.	 
לאיטום של אבנים טבעיות.	 
לאיטום דליפות )כולל משטחים רטובים(.	 

HIGH TACK 8 סופר

לבן
435 גרם נטו

גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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 מישקים ומילוי

חומר איטום סיליקוני רב שימושי.

שימושים:
מתאים לשימוש על למגוון רחב של תשתיות כגון:	 

משטחים ישרים )ללא נקבוביות(, אלומיניום, אריחי 
קרמיקה וזכוכית.

גוון:
שקוף, לבן

SLF77 סיליקון

250 גרם נטו
גודל אריזה:

חומר מילוי ואיטום גמיש מוכן לשימוש. 
לשימוש פנימי.

שימושים:
לאיטום פנימי וחיצוני של מסגרות לחלונות ודלתות.	 
לסגירת סדקים ולמילוי מרווחים בקירות טיח, בטון, 	 

גבס ועץ.

 MA3 מסטיק אקרילי

460 גרם נטו
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני



הרבים  בלחצים  לעמוד  והגשרים  למנהרות  לסייע  כדי 
פתרונות  לרשותכם  מעמידה  טמבור  עליהם,  המופעלים 
אלו  מערכות  זמן.  לאורך  גבוהה  עמידות  בעלי  איטום 
מסייעות למניעת חדירת מים, כימיקלים וגזים שעלולים 

להסב נזקים חמורים לתשתית.
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מנהרות וגשרים

MasterRoc STS 1500
חומר צמנטי חד רכיבי להחלקת קירות בטון לאחר 

יישם שוטקריט.

שימושים:
להחלקת קירות לאחר יישם שוטקריט.	 

גודל אריזה:

25 ק״ג

MasterSeal 345
 EVA ממברנה אטומה למים  מבוססת על

)אטילין ויניל אצטט(.

שימושים:
לאיטום פירים ומנהרות, להתזה בין שכבות בטון.	 

25 ק״ג
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני

לצפייה בדף הטכני
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מלט אפוקסי, טיקסוטרופי דו-רכיבי מובחר ליישור 
וגימור של רצפות וקירות בטון נטול מדללים. ליישום 

לצורך יישור בעובי 0.2-5 מ”מ על שכבת בטון מאוזנת 
או מאונכת.

18 ק״ג

TM90

אורך אריזה:

שימושים:
מיועד ליישור וגימור של רצפות וקירות בטון.	 

מנהרות וגשרים

לצפייה בדף הטכני

פוליאוריאה טהורה עמידה לכימיקלים, פוליאוריאה 
ארומטית דו-רכיבית, מהירת התקשות, המכילה 

100% מוצקים, לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה.

שימושים:
מאצרות.	 
חדרי קירור.	 
בריכות אגירה.	 
רצפות תעשייה.	 
מגדלי קירור.	 
מכלי אחסון.	 
מיכלי דלק.	 

פוליהארד 100

200 ליטר
גודל אריזה:

לצפייה בדף הטכני
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Polyprime EP 450
יסוד אפוקסי לתשתיות בטון. דו-רכיבי, שקוף, 

נטול מדללים.

שימושים:
משמש כעצר מים.	 
מתחבר למשטחים לחים עד 5%.	 

30 ק״ג
גודל אריזה:

בעל תו תקן
EN13578:2004

לצפייה בדף הטכני

מנהרות וגשרים
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הערות





https://tambour.co.il/

	חדרים רטובים ומרפסות
	קירות חוץ
	גגות
	תת קרקעי
	בריכות, מאגרי מים ומאצרות
	מישקים ומילוי
	מנהרות וגשרים

