
 

 

 

 

  

 גרם / מטר 200-כ תצרוכת אופיינית

 דקות 60 עבידותזמן 

 c-35˚c˚5 טמפרטורת יישום

 שעות לאחר היישום 24 עמידות לגשם

 ק״ג 18 גודל אריזה

  בתנאי מעבדה*

 לתערובות צמנטיות כגון טיח SBRמוסף רב תכליתי על בסיס לטקס 
 משמש בנוסף כפריימר לטיח גבס

 תכונות
 

ה ואת התכונות האלסטיות של תערובת משפר את חוזק הכפיפה והלחיצ
 המליטה.

ההדבקה לתשתיות השונות ומגדיל את חוזק ההדבקה משפר את כושר 
 מתערובות ללא מוסף.

 מייצר זמן עבידות ארוך יותר.

 מקטין תצרוכת מים.

 משפר חוזק הידבקות.

 משפר אטימה למים.
 
 

 

 שימושים
 

 פריימר על גבי בטון לפני טיח וגבס.

 בסיס לפני ביצוע טיח גבס על קירות בטון.

 מוסף לטיח פנים לתשתית בטון או תשתית צמנטית סופגת.

 לשימוש פנימי וחיצוני. 

 תקנים
 

 
 

 

 

 983047201800 מוצר קוד                                                         נתונים טכניים*



 

 

 אחסון וחיי מדף
 

 .ºc35-5ºcיש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 

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

 

 דגשים
 

 ., ולעבוד עם ערבל מכניחובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים• 

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

 .הרלוונטייםיש לבצע את העבודה על פי התקנים • 

 

 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

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

  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 את  -+/ 2%המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 

הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על 

 צר היטב בעת ההובלה.המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המו

 

 שימו לב!  

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

www.tambour.co.il 

 

 10.9.2020עדכון תאריך: 

 בניין אינטרגאמא נתניה. 6מאיר אריאל , 520038613.: טמבור בע"מ, ח.פ

 

 

 

 

    

 הרכב החומר
 

SBR .ומשמרים 

 

 התערובתהכנת 
  

 החומר מוכן לשימוש

 

  


