
  1003  טיח גבס 

 טיח לבן לשימוש פנימי מותאם לממ"דים

טיח פנים על בסיס גבס לבן ליישור והחלקת קירות פנים, מתאים לדרישות תקן: הגדרת המוצר
3970

טיח גבס אינו נסדק ואינו מתכווץ מתקבל קיר לבן וחלק, בעל גימור גבוה. מוכן לשימוש תכונות:
 מ"מ במספר שכבות. ניתןליישם בשיטה70 מ"מ עד 3בתוספת מים בלבד. ניתן ליישום מעובי 

. המכנית, בהתזה בקצב מהיר

טיוח תקרות וקירות, מתאים לקירות בטון, ולכל סוגי הבלוקים. שימושים:
מותאם לשימוש בממ"דים, מקלטים, שרותים וחדרי אמבטיה. משמש לכל סוגי המבנים למגורים.

’.משרדים וכו

 יום מסיום יציקת הבטון. התשתית חייבת להיות ישרה , נקיה מאבק, שומנים,28יש להקפיד על  הכנת התשתית:
לכלוך. יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה. 

יש לשטוף בעזרת לחץ מים ו/או מים ושפשוף במטאטא כביש קשיח. יש לשים רשת יוטה במקומות הנחוצים כגון:
חיבור בין קירות בטון לבלוקים. יש לטפל בברזל חשוף ע"י צביעה בצבע יסוד נגד חלודה.

מיד לאחר יישום הפריימר, יש ליישם יש ליישם על גבי תשתית הבטון סופר פריימר ללא דילול בעזרת מברשת/רולר,

. שעות לאחר מריחת הפריימר12את טיח הגבס כל עוד הפריימר דביק בדיקת אצבע, ולא יאוחר מ-

 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק12תחילה, שופכים כ- :הכנת החומר:
 דקות עד3 קילו, אם יש צורך במים נוספים מוסיפים כעט ומערבלים במערבל מכני במשך כ-25באופן הדרגתי 

 שניות. משלב זה החומר מוכן30לקבלת עיסה הומוגנית ונטולת גושים. ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 
לעבודה

יישום: 
יישום הטיח נעשה בעזרת כף טייחים וסרגל. החלקה תבוצע על ידי מרית )מאלג(



הכנת התערובת ויישום בצורה מכנית
. סמיכה מדיתהיהיש להתאים את כמות המים למכונה, כך שעיסת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא 

יש להתיז את הטיח בצורה אופקית בניצב לקיר. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה
 ס"מ.15-20אחידה ורציפה. המרחק המומלץ מהקיר הוא כ-

הזהרות:

 צלזיוס35°-10°. טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 1
 שעות מגמר היישום.72. אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 2
. אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם3
 ס"מ. להדבקה אריחי פורצלן ושיש יש למרוח שכבה על גב אריח.20x20. גודל אריחים מומלץ להדבקה 4
 אחוז צמנט ממשקל החומר.20. להדבקה חיצונית ובריצוף על ריצוף קיים יש להוסיף 5
. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו , השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של6

המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש , על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש
בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב. אחסון:

 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.6 מתאים לשימוש עד חיי מדף:

 :אחריות
.אחריות המפעל מוגבלת לחומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו ע"פ ההוראות היצרן




