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 כוחלה

 שקים ליישומי פנים וחוץ, יחומר אבקתי רב עובי למילוי מ
 מ"מ 25עד מ"מ  6
 
 

 202500x91792 קוד מוצר:
 

 תכונות: 
 .לחיפוי 1555. מתאים לדרישות ת"י 1661עומד בדרישות ת"י 

 לאבן מלאכותית 1872לאבן טבעית ות"י  2378מתאים לדרישות ת"י 
 מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד

 בעל חוזק גבוה
 בעל כושר הידבקות מעולה

 אוטם נגד מים
 נושם ומאפשר מעבר אדי מים

 נוח ליישוםו קל להכנה
 לשימוש פנימי וחיצוני

 
מילוי מישקים גדולים בשיטת , ולאריחים בקירות ורצפות, מתאים ללוחות שיש, אבן, אריחי קרמיקה ופורצלן למילוי מישקי :שימושים
 ברנוביץ'

 
ראה  -התצרוכת משתנה בהתאם למספר ומידות המישקים )רוחב ועומק(  תצרוכת

 טבלת עזר להערכת הכמות הנדרשת לק"ג/מ"ר:

 מידות האריחים )ס"מ( 

20*20 30*30 40*40 50*50 60*60 

רוחב 
מישק 
)פוגה( 

 בס"מ

10 1.50 0.90 0.75 0.71 0.54 

15 2.25 1.35 1.13 1.06 0.81 

20 3.00 1.80 1.50 1.41 1.08 

25 3.75 2.25 1.88 1.76 1.35 

מ"מ. הכמות עשויה  10הכמות מתייחסת לכמות חישובית לקרמיקה בעובי  
ועומק מילוי הרובה על ידי  להשתנות בהתאם למידת ניקיון המישקים

 המבצע.

 

 נתונים טכניים:
 ק"ג / ליטר 1.50 אבקה -משקל מרחבי 

 ק"ג / ליטר 1.80 חומר טרי -משקל מרחבי 

 מגפ"ס 40-גדול מ יום 28חוזק בכפיפה לאחר 

 מגפ"ס 15-גדול מ יום 28חוזק בלחיצה לאחר 

k -קטן מ מקדם ספיגות נימית <0.5k g /m²-h ½ 

בהידבקות במתיחה בגיל חוזק 
 יום 28

 מגפ"ס 0.5 -גדול מ

 כשעתיים זמן עבידות

5ºc טווח טמפרטורה ליישום -35ºc 
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 כוחלה

. יש לנקות את הפוגות היטב מכל אבק, לכלוך ושומן לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.: השטח הכנת
 .עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישוםהתשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא 

 ניתן ליישם את הכוחלה רק לאחר שחלפו הזמנים הבאים:
 לאחר הדבקה בעזרת דבק: יומיים.
 ימים. 3לאחר הרכבה בעזרת טיט בקירות: 

 ימים. 7לאחר הרכבה בעזרת טיט ברצפות: 
 

לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, ומערבלים ונקי  מכל ערבוללליטר מים  7-תחילה שופכים כ הכנת התערובת:
. משלב זה דקהדקה, ומערבלים שנית במשך חצי ממתינים כ עד לקבלת עיסה הומוגנית ונטולת גושים.בערבל מכני דקות  3-במשך כ

 החומר מוכן לעבודה.
 

 .קדח כוחלהאו א יש למלא את כל המישקים באופן מלא בעזרת שפכטל מגומי: יישוםאופן ה
 את העודפים ניתן לנקות בעזרת מטלית רטובה רק כאשר הכוחלה עדיין לא התייבשה לחלוטין.

sניתן לנקות את הכוחלה בעזרת מטלית קשיחה או בעזרת  לאחר שעתיים c o t c h -b r i t e. 
 .שעות מגמר היישום 24לגשם לפחות  ין לחשוףלשטוף במים וא יןכוחלה אלאחר יישום ה

 .לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש לפני היישום יש
 

 שעות 24 זמן יבוש סופי:
 

 דגשים: 
  במקרים בהם נדרשת כוחלה בעלת כושר הידבקות ועמידות גבוהה במים, רצוי לערבב את המים עם "מרבליט" ביחס

 .1:2עד  1:1של 
 ואין להוסיף לה מים. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר 
 ש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטייםי. 
 .בשימוש של כוחלה מאריזות שונות עלולים להיות שינויים קלים בגוון 

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

 .באריזתו המקורית ובתנאים המומלציםחודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן  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:
 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן מתאימים. 15לשטוף מיד במים במשך 

 04-6753633ליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון יהוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בג לקבלת
 

טרם ביצוע אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו.  הערות כלליות:
מעלות.  35מעלות או מעל  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .קבלת הנחיות ומפרט טכניהעבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך 

המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות  יצרןלטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות ה אחריות המפעל מוגבלת
יתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הנ

נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן 
יש לעגן המוצר היטב בעת  המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על

 ההובלה
 

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: 


