
 

 

 

  

 דקות 60 משך השמישות לעבודה

 c-35˚c˚5 טמפרטורת יישום

 ק״ג 18ק״ג /  5ג׳ריקן  אריזה גודל

  בתנאי מעבדה*

 לתערובות צמנטיות כגון טיח וטיט ריצוף SBRמוסף רב תכליתי על בסיס לטקס 

 תכונות
 

 משפר את חוזק הכפיפה והלחיצה והתכונות האלסטיות של תערובת המליטה.

השונות ומגדיל את חוזק ההדבקה משפר את כושר ההדבקה לתשתיות 

 מתערובת ללא מוסף.

 מייצר זמן עבידות ארוך יותר.

 מקטין תצרוכת מים.

 משפר חוזק הידבקות.

 משפר אטימה למים.
 

 
 

 שימושים
 

 מוצר רב תכליתי המתאים למגוון רחב של תערובות מליטה.

 התערובות.מוסף לשיפור חוזק, אטימה, הדבקה ועבידות בין 

 מיועד לתערובות טיח וטיט לריצוף והדבקת אריחים בקירות ורצפות.

 לשימוש פנימי וחיצוני.

 תקנים

 

 
 

 
 

  ק״ג 18 – 983010201800ק״ג /  5 – 983010200500 מוצר קוד        נתונים טכניים*
 

 הרכב החומר
 

SBR .ומשמרים 

 

 הכנת התערובת
  

ממשקל הצמנט בתערובת. יש להכין תערובת יבשה של  15%עד  10%-יש להוסיף אקסטרא בונד בכמות של כ

עד לקבלת תערובת אחידה  1:1בונד תוך כי ערבוב, בדילול יחס מים  צמנט וחול ולהוסיף את מוסף האקסטרא

 וללא גושים. הוסף מים עפ״י הצורך עד לקבלת עבידות מתאימה.

 

 אחסון וחיי מדף
 

 .ºc35-5ºcמוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של יש לאחסן את המוצר במקום 

 

 

 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. 12החומר מתאים לשימוש עד 

 



 

 

 דגשים
 

 .314יש לבצע הדבקה באריחים התואמים לתקנים ישראלים , לרבות ת״י • 

 .1920כל יישום בטיח חייב להיעשות בהתאם לת״י  •

 במים, אלא להשתמש כפי שהוא. 1:1ס״מ( אין לדלל את המוצר  60x60לריצוף אריחים גדולים )מעל  •

 ( בשיטת הטיט.7%אין להדביק אריחים סופגים )מעל  •

 זמני ייבוש ואשפרה משתנים בהתאם לסוג התערובת, אופי וטמפרטורת היישום. •

 תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.• 

 .וד עם ערבל מכני, ולעבחובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים• 

 .התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום• 

 .יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים• 

 

 הערות כלליות  
 

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש 

 בו.

אין להשתמש  וגיליון בטיחות. מפרט טכני, * לקבלת הנחיות 6477במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון 

אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום  . ºc35או מעל  ºc5-במוצר בטמפרטורה מתחת ל

המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר  שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות 

המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים  

. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות  -+/ 2%המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 

ר שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאו

 על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

 

 שימו לב!  

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:  

www.tambour.co.il 
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