
 

 

 

 

 

 (ללא סיד)מוכן לשימוש חמשמש כתוסף לייצור טיי או אבקתי המוסף נוזל

 

 תיאור מוצר:

, , חול מחצבהוהומוגני המכיל בתוכו את כל המרכיבים: צמנט, חול מוכן לעבודה באיכות גבוהה, רטוב, עביד, מסונן'טיח מוכן לשימוש 

 ומים . מוספים מיוחדים

 ימי עבודה. 3ומשמש ל התקדמות בעבודה  הטיח מובא לאתר בערבלים בנפחים שונים לפי הזמנה בהתאם לקצב

 שימושים:

 

 

 

 

 ב'.-חלק א' ו 1920ע"פ תקן *                                                                                          

 

                                   מוצר: יתרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |    CemenTiT400             600טיטצמנ

טיח בטון

שכבת הרבצה שכבת מילוי

600צמנטיט

 

oובאמצעים מיוחדים ,זמן עבודהחוסך בכ"א. 

o  נח וקל ליישום בשיטות המקובלות ליישומי טיח

 וריצוף .

oוללא גושים .  ,מסונןהטיח הומוגני 

o החומר אינו קורוזיבי ולכן אינו פוגע בברזל הזיון

 ומרצפות טראצו ושיש .

oמשאבה   ניתן להשתמש בהתזה בעזרת

 מתאימה ואין חשש להתקשות הטיח בצינור

 .בהפסקות קצרות

o  ,מבטל את הצורך במלאים של חול, צמנט

 ומוספים אחרים באתר .

oומד בתקן ישראלי והתקן הבינלאומי לטיח  ע

 וריצוף

 

 נתונים טכניים:

. )בהתאם לצבע בז'אפור ,  צבעים

 המלט(

בכלי עבודה המתאימים   יישום

. שפכטל/מאלג'  לטיח

 ./משונןישר

 עם מים זורמים לפני ייבוש. ניקוי כלים

 

 מעלות צלזיוס 5-45 טמפ' יישום

)כולל צמנט  מרחבי משקל

 ומים(

 / למ"ק ק"ג 1600-1750

 

 (2%-)+ 23% תכולת אוויר

 .מגפ"ס 0.3מעל  כושר הדבקה

PH  7.5 בסיסי PH. 

 .חודשים 6 זמן מדף

 

 



 

 :הכנת תשתית

ולדאוג שהשטח יהיה נקי מאבק, לכלוך , שומן  או כל חומר הפרדה אחר  לבצע טיח/ הרבצה יש להכין את השטח אותו אנו מעוניינים 
 .הטיח שעלול לפגוע בהדבקות

 רצוי ליישם על תשתית חלקה , נקייה ויבשה ככל שניתן .

 :פריימר 
 

 שים.תשתיות לא סופגות ותשתיות שפני השטח שלהם חל  -על התשתית לפני היישום  274במקרים מיוחדים יש ליישם פריימר שחל 

 )בכל מקרה ניתן להתקשר עם המחלקה הטכנית לייעוץ(.

 הוראות שימוש:

 . המתאימטיח ישמו גם בהתזה בעזרת משאבה היישום מתבצע בדיוק כמו טיח רגיל ובאותם כלים ,ניתן לי

  הרטב את הקיר המיועד לטיוח )בבלוקי איטונג הספגת הקיר חיונית( 

ן. ע"פ דרישת התק ןמשונמאלג' מ"מ ולחספס את פני הטיח ע"י  5יש ליישם את שכבת ההרבצה בעובי של  –שכבת הרבצה 

  –פרה יבוש הרטב לאשלאחר הי

 הראשפ

 .ימים 3למשך  - פעמיים ביום  : לתת מיםאך לא לפני ייבוש מוחלט של המערכת ,שעות 84לאחר יש להרטיב את הקיר 

 :אריזות

 .כליםיאו במ מקורייםצמנטיט יהיה מאוכסן כל העת אך ורק בתבניות ,במארזים 

 נוזל:

  יחמ"ק ט 0/  ק"ג 5 –ליטר , מינון  0000קוביה של.  

  אין . -,ליטר  2קנקן של 

 אבקה:

 טיח.מ"ק  0/  ק"ג לקו"ב 2 –, מינון  קו"ב  3קו"ב ו  2שקיות של 

 : הערות
 

 מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה. 

 .ISO 9001מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן  החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, כידוע,

קרה אנו ממליצים לנסות את תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מ
 התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

ותכונותיו .תבניות שאינן בשימוש לאותו  לה לפגום בטיבוהטיח מוכן לשימוש ולכן אין לערבב בתוכו שום חומר שהוא. כל תוספות עלו
ימי  5הטיח עביד במיכל למשך  . לאוויר ולהגנה מפני התייבשות יתר היום יש לכסותן ביריעת פלסטיק למניעת חשיפתו של הטיח

 ימי עבודה בטיח חוץ . באם הטיט איבד מדלילותו ניתן להוסיף מים לפי הצורך – 2ו  עבודה בטיח פנים


