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 דבק להדבקת לוחות פוליסטרן )קלקר( -טיח 
 
 
 

 983736202500 קוד מוצר:
 

 תכונות: 
 לשימוש פנימי וחיצוני

 הידבקות טובה לפוליסטרן 
 זמן פתוח ארוךובידות טובה ע

 גמישות גבוהה
 בפני נגיפותחוזק גבוה 

 מאפשר מעבר אדי מים ודוחה מים
 

 דבק להדבקת לוחות פוליסטרן )קלקר( על תשתית מבטון, בלוקים, אבן טבעית וטיח ישן.טיח  שימושים:
 טיח עבור מערכות מיוחדות לבידוד תרמי.שכבת בסיס למערכת משמש גם כ

 
 נתונים טכניים: 

 מגפ"ס 0.08-גדול מ חוזק הידבקות במתיחה
 דקות כתלות בטמפרטורה 60 – 40 עבידות התערובת

Kg ספיגה נימית /m2 h /0.5 
5° טמפרטורת יישום c -35° c 
 מ"מ 1מ"ר בעובי  1ק"ג אבקה ל  1.3 תצרוכת אופיינית

 
 מגמר היציקה. יום 28עבודות ההדבקה של פוליסטרן )קלקר( לא יחלו לפני שחלפו  הכנת השטח:

וכל גורם אחר העלול  ישרים ומתאימים למתוכנן. יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זריםיש לדאוג לכך שהשטחים המיועדים להדבקה 
לקצץ חוטי קשירה, ולהגן על זיון הנראה לעין במישור הקיר מפני שיתוך. כמו כן, יש לנקות את השטחים משמן, גריז,   יש,  לגרום לכשל בהדבקה

  אבק, מלחים ומי צמנט, ולסתום חורים.
 שעות לפני תחילת העבודה במים בלחץ גבוה. 24ף את הרקע יש לשטו

 
 : שימושאופן ה

 הכנת התערובת:
סל"ד(, עד לקבלת תערובת  400קילו( תוך כדי ערבול במקדחה ) 25ליטר מים, ולאחר מכן מוסיפים את האבקה )  6 נקי  מיכלתחילה שופכים ל

 . משלב זה התערובת מוכנה לשימוש.וללא גושים אחידה
 ת לוחות פוליסטרן )קלקר(:הדבק

 יש תחילה לנקות את לוחות הפוליסטירן מאבק ולכלוך באמצעות מברשת קשה.
 ס"מ. 10ס"מ וברוחב  2בעובי  מסביב לקצוות 80טיח פולימרי על גב לוח הפוליסטרן )קלקר( באמצעות מאלג' מורחים 

 מצמידים לרקע ומיישרים. ס"מ. 10מ"מ לפחות ובקוטר  20בעובי   80טיח פולימרי מורחים בשלוש נקודות נוספות במרכז הלוח 
 למחרת מחזקים את הלוחות עם דיבלים מיוחדים מפלסטיק עם ראש בקוטר גדול.

 מ"מ.  2-3התשתית בעובי  עלבמקומות בהם יש צורך ליישר את הקיר, ניתן ליישם שכבה אחת מהודקת 
במרכז הלוח בעובי הנדרש. מיד לאחר מכן להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק  נקודותבשלוש הלוח, וקצוות להניח על  שכבה נוספת יש

 .התשתית כלפי
 

 על הלוחות: 80יישום טיח פולימרי 
 בעזרת כף סריקה, עם החלק שאינו משונן. 80ה של טיח פולימרי במורחים שכ

 4-6ת פוליסטרן )קלקר(. עובי שכבת הטיח הפולימרי צריך להיות מ"מ על לוחו 8מיד לאחר מכן מורחים שכבה נוספת, ומסרקים בעזרת כף סריקה 
 מ"מ.

4xבמידות )סיבי זכוכית( בתוך שכבת הטיח הטרי מטביעים רשת פיברגלס עמידה באלקאלי   ג"ר/מ"ר. 140מ"מ ובמשקל  4
 ס"מ. 10-מהדקים את הטיח ומיישרים עד שהרשת נעלמת. הרשת צריכה להיות בחפיפה של כ

 .ולאחר מכן ניתן ליישם מעליו מערכת שליכט מתוצרת טמבור או מערכת רב גמיש מתוצרת טמבור שעות 24ש הטיח ממתינים לייבו
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 ליישם בימי שרב או בימי גשם. אין דגשים:
 תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.

 לפני ההדבקה ולפני מריחת הטיח בעזרת מברשת פלדה. יש להסיר את הקרום העליון מלוח הפוליסטרן
 .1045לוח הפוליסטרן )קלקר( צריך להיות בהתאם לדרישות תקן ת"י 

 במגע עם מוצרי גבס, או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה בטמבור

 יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעת
 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 לשטוף מיד  אזהרות והוראות בטיחות:
לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי.  15במים במשך 

 04-6753633בטלפון 
 

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

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

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

 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 


