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פוליסטירן מותפח( ולוחות צמר סלעים על קירות טיח, בטון ובלוקיםקלקר )להדבקה לוחות  .

 שכבה טיח בסיס לציפוי קירות

:תכונות

מתאים לשימוש פנים וחוץ
עשיר בפולימרים המונע חדירת מים
עבידות טובה וזמן פתוח ארוך
בעל חוזק הדבקה גבוה לקלקר
מוכן לשימוש בתוספת מים

שימושים:
.להדבקה לוחות קלקר )פוליסטירן מותפח( ולוחות צמר סלעים
מתאים כשכבה בסיס מקשרת לציפוים כמו שליכט, צבע ודבקי קרמיקה

הכנת המשטח:
יום לפני היישום, יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם לכשל הדבקה.

יש להבטיח שלפני היישום התשתית תהיה יבשה.

יישום:
 ליטר מים נקיים לכלי מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק7יש לשפוך כ- : הכנת החומר

 דקות יש לערבל ערבול5ולערבל באמצעות מערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 
.קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש

:הדבקת לוחות

יש לנקות את הלוחות מאבק וסימני צריבת שמש באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של התערובת בעזרת מרית החלקה

על שכבת התערובת הטריה יש למרוח מיד שכבה שניה באמצעות משוננת בסריקה רוחבית
מיד לאחר מכן יש להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק כלפי התשתית

 מ”מ. שכבה נוספת יש2-3במקומות בהם יש צורך ליישר את הקיר, ניתן ליישם שכבה אחת מהודקת ע”ג התשתית, בעובי 
להניח על היקף גב הלוח, ובנקודות במרכז הלוח בעובי הנדרש. מיד לאחר מכן להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק

התשתית כלפי
יישום טיח סלע על גבי לוחות כשכבת בסיס למערכת טיח
. מ"מ של טיח פולימרי ע"י מאלג' חלק3-2על גבי הלוחות יש למרוח שכבה חלקה דקה ומלאה בעובי 

על גבי שכבת הטיח הטריה יש למרוח שכבה שניה באמצעות מרית משוננת בסריקה רוחבית. יש להצמיד רשת פיברגלס
. ס"מ בין הרשתות10תקנית להדק ע"י מאלג' חלק עד להטבעת הרשת בתוך הטיח. מומלץ לתת חפיפה של 

 מ"מ ע"י מאלג' חלק עד לכיסוי מלא של3-2לאחר הצמדת הרשת לטיח ואם הטיח לא כיסא אותה, למרוח שכבה נוספת של 
 ..הרשתות



כושר כיסוי:
 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום1ק"ג/מ"ר בעובי  1.40-

 : במים וסבון מיד לאחר גמר העבודה .ניקוי כלים

: במקום מוצל ויבש באריזה המקורית שלו.אחסון 

 חודשים24 : חיי מדף

 ק"ג25 : שק של אריזה

 : אזהרות ובטיחות
 

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב
 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים9החומר מתאים לשימוש עד 

המומלצים
 :צלזיוס35°-5°טווח הטמפ' המותרת ליישום 
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה
משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה
אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים
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