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 של מרחבים מוגנים פנים ליישור והחלקת קירות ורוד טיח פנים
 
 
 
 

 916701202500  קוד מוצר:
 

 ותקן ישראלי בעל תו תקן ירוק  תכונות:

 אחידה וחזקה, בעלת מרקם חלק שכבה, יוצר אינו נסדק

 בתוספת מים בלבדמוכן לשימוש 

 מ"מ בשכבה אחת 20מ"מ עד  3ניתן ליישום מעובי 

 מיושם בשיטה המכנית, בהתזה בקצב מהיר

 חלק, מוכן לצבעמתקבל קיר 

 ממ"דהאקלים ב יסותוומסייע ב

 סופג אנרגיה ללא שברים

 

 טיוח תקרות וקירות פנים במרחבים מוגנים )ממד"ים(. שימושים:

 

 נתונים טכניים:

 ק"ג/ליטר 0.8-0.9 תערובת יבשה - משקל מרחבי

W/mc 0.28 מוליכות תרמית סגולית º   

 מגפ"ס 0.5-גדול מ חוזק בשליפה

 מגפ"ס 3.5 חוזק לחיצה

 מגפ"ס 1 חוזק כפיפה

4.4v עמידות באש  775לפי ת"י  .

˚5 טמפרטורת יישום c -35˚ c 

 דקות  50 - 40 זמן התקשות )עבידות החומר(

 

 .יציקת הבטוןמסיום  יום 28יש להקפיד על  הכנת השטח:
וכל גורם אחר  יש לדאוג לכך שהשטחים המיועדים להדבקה ישרים ומתאימים למתוכנן. יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים

או מים ושפשוף בעזרת לחץ מים ו/ ,   כמו כן, יש לנקות את השטחים משמן, גריז, אבק, מלחים ומי צמנטהעלול לגרום לכשל בהדבקה
 במטאטא כביש קשיח.

בעזרת מברשת/רולר ומיד  Xותקרות, יש ליישם על גבי תשתית הבטון פריימר מסוג פוליבונד לפני יישום הטיח על גבי בטונים חלקים 
 .כל עוד הפריימר דביק )בדיקת אצבע(, ולא יאוחר משעה לאחר מריחת הפריימר לממד"יםטיח הלאחר מכן, יש ליישם את 

 בצורה ידנית:הכנת התערובת ויישום : שימושאופן ה
במערבל מכני , ומערבלים קילו( 30) , לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתינקי  ליטר מים לתוך מכל ערבול 16-שופכים כ ,תחילה

 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30ך ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במש דקות עד לקבלת עיסה הומוגנית ונטולת גושים. 3-במשך כ
 

 '(.גמרית )מאליישום הטיח נעשה בעזרת כף טייחים וסרגל. החלקה תבוצע על ידי 
 בצורה מכנית:הכנת התערובת ויישום 

 יש להתאים את כמות המים למכונה, כך שעיסת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה סמיכה מדי.
בצורה אופקית בניצב לקיר. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה אחידה ורציפה. המרחק יש להתיז את הטיח 

 ס"מ. 10-15-המומלץ מהקיר הוא כ
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מטר. בשלב זה יש למרוח את הטיח, ולקבל שכבה אחידה בעובייה על ידי  1.8באורך  hמריחת הטיח מתבצעת עם סרגל אלומיניום בצורת 
 סרת עודפים.מילוי חוסרים וה

מ"מ על  2-יש למרוח טיח גבס בעובי של כ .שעות )כתלות בטמפרטורה( 24 -במשך כ נעשית לאחר ייבוש מלא של הטיח חלקת הטיחה
דקות, ולשפשף את הטיח עם ספוג בתנועות סיבוביות )ניתן לקבוע את תחילתו של שלב זה על ידי  10-15-גבי הטיח הקיים, להמתין כ

 מרית.מיד לאחר סיום השפשוף, יש להחליק את הטיח עם  הטיח(. הנחת אצבע על פני
 להחלקה סופית וקבלת פני שטח חלקים במיוחד, חוזרים על פעולה זו תוך הרטבה של הקיר בעזרת ספוג טבול במים.

 
 מ"מ אחרונים(.  2ההחלקה )בתוך שכבת מתוצרת טמבור לממ"ד תקנית יש להטביע רשת טיח : הטבעת רשת בממ"ד

 המשתנה מעת לעת. יש להתעדכן עם מחלקת ההדרכה של טמבור בניה. 5075הרשת ומיקומה בהתאם לת"י  סוג
 

לאחר יבוש מלא של הטיח כשבוע ימים, יש ליישם בונדרול ומעליו צבע אקרילי מסדרת סופרקריל מתוצרת טמבור. בישום צבע סיד לא 
 נדרש בונדרול.

 
 ומוצל.יש לאחסן המוצר במקום יבש  דגשים:

 ריצוף. יש לוודא שאין מגע ישיר בין הריצוף וטיח הגבס. פני הס"מ מעל  20יש לרדת עם הטיח עד לגובה של 
 אין לערבב חומרים על בסיס צמנט עם מוצר זה.

 ביישום טיח על גבי תקרות חלקות או חדרים רטובים, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה. 
 ., למניעת עלייה קפילריתטמבור צמנטי מתוצרתמומלץ להדביק את הפנלים עם דבק 

 להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעתיש לבצע את העבודה בהתאם 
 יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש

 
 .ש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטבי :וחיי מדף אחסון

 .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  אזהרות והוראות בטיחות:
הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון  לקבלת הוראותדקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי.  15לשטוף מיד במים במשך 

 04-6753633הבטיחות העומד לעיון בטלפון 

טרם אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  הערות כלליות:
מעלות או  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .הנחיות ומפרט טכניביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת 

המצוינות על גבי השק,  יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה אחריות המפעל מוגבלתמעלות.  35מעל 
על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת 

לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר 
ע חלה האחריות העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצ

 יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה להתעדכן בשינויים מעת לעת.

 
שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 
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