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  להדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה.דבק אבקתי 
 קירות פניםמתאים לכל סוגי 

 מ"מ 3-10הדבקה בעובי 

 
 916500202001 קוד מוצר:

 

 מוכן ליישום בתוספת מים בלבדתכונות: 
  קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר

 חוזק שליפה גבוה
 לשימוש על קירות פנים

 
 כחיפוי לקירות פנים הדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, פסיפס וחרסינהשימושים: 

 ובלתי סופגים מתאים לאריחים סופגים
 מתאים לתשתיות בטון, בלוק תאי, טיח, לוחות גבס, בלוקי גבס

 
 נתונים טכניים:

 כשעה וחצי משך שמישות לעבודה

 גבוה במיוחד הדבקה במתיחה צירית )שליפה(חוזק 

 0.5-גדול מ יום מגפ"ס 28לאחר 

c˚5 טמפרטורת עבודה -35˚c 

 
  .יציקת הבטוןמסיום  יום 28יש להקפיד על  הכנת השטח:

 .יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה
התשתית להדבקה צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן, גריז צבע, מי צמנט, אבק, מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע  -הדבקה בקירות 

ש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, ,  י1חלק  1555בהדבקה. חוזק הדבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות התקן הישראלי 
 .יםינטביחים, עפ"י דרישות התקנים הרלשכבת הדבק והאר

 (, יש לטבול את האריחים במים כשעה לפני היישום.10%הערה: בחיפוי אריחים בעלי ספיגות גבוהה )מעל 
 מטר. 2מ"מ לאורך  3גימור פני הטיח יהיה כך שסטיית פני השטח מהיישר לא תעלה על 

 
, ומערבלים במשך ק"ג( 20) , מוסיפים את כל תכולת השק באופן הדרגתינקי מכל ערבולליטר מים לתוך  6.5-7-שופכים תחילה כ :הכנת התערובת

 .עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושיםשניות,  30-דקות בערבל מכני, עד שמתקבלת עיסה אחידה. ממתינים כדקה, מערבלים שוב במשך כ 3-כ
 שלם. יש לערבל לפחות שק ניתן לעבוד במוצר זה גם בהתזה )מכונת טיח(.

 
מ"מ, ומיד לאחר מכן יש להוסיף כמות נוספת של חומר  2-3יש למרוח על שטח הקיר בעזרת מאלג' בצדו החלק שכבה של  :הוראות יישום

  עומק השן בהתאם למידות האריח. מעלות עד לקבלת שכבה מתאימה. 45ולמרוח בצדו המשונן של המאלג' בזווית של 
 מ"מ. 10 – 3עובי ההדבקה לאחר הידוק 

  יש למרוח שכבת דבק דקה על גב האריח )חשוב לקבלת חוזק הידבקות גבוה(.
 יש להצמיד את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי )"רטוב על רטוב"(, יש להדק באמצעות פטיש גומי.

 ים.ינטבלפי דרישות התקנים הרלמ"מ לפחות(  3אחידים )בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים 
 .2חלק  1555יש לעבוד לפי ההנחיות בת"י 

 
מ"ר על ידי הוצאתו ובדיקת מידת ההידבקות ומידת  5  אריח אחד לכל יש לדגוםבמהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים,  :בדיקת כיסוי הדבק

  הן ל"הנ הבדיקות. ר"מ 1 של תתבצע לאחר הדבקהמשטחו לפחות. בדיקה ראשונה  85 % -ל הדבק לכסות את האריח בע  כיסוי הדבק שבגב האריח.
 .מוסמכת מעבדה להזמין ם. לבדיקה תקנית ישי. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטילביצוע הערכת מצב היישום בלבד

 
 
 
 
 

 דגשים:
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  של טמבור, וליישם פריימר מסוג יסוד לבלוקי במידה והתשתית הינה בלוק גבס או טיח גבס, יש להתייעץ תחילה עם מחלקת ההדרכה
 גבס מתוצרת טמבור.

  ליישם את הדבק על שטח גדול, כדי שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת האריח. הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב )מלכלך( אין
 למרוח שכבה חדשה.אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ו

 .אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.  תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר 
 .יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש 
  314-ו 5566, 2378 ת"יאין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות. 
 שעות מגמר ההדבקה. 48ת האריחים, אין לשטוף אותם במים או לחשוף אותם לגשם לפחות לאחר הדבק 
  ימים. 14שעות, ולהכניס ריהוט רק לאחר  24בהדבקות על רצפת בטון או אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 
  בטמבורבמגע עם מוצרי גבס, או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה 

 התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום 
  להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעתיש לבצע את העבודה בהתאם 
 יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש 
 .)מומלץ להיעזר בשומרי מרחק )ספייסרים 
 עם ערבל מכני. , ולעבודים נקייםחובה להקפיד על שימוש בכל 

 
לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש אזהרות והוראות בטיחות: 
לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון דקות 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  .ורך קבלת הנחיות ומפרט טכניביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצ

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

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

 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 
  www.tambour.co.ilוהמלצות היצרן: 

 
 
 
 
 
 


