
     SUPER 1002  פוליטיט 

 דבק טיט לריצוף אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, טרצו ואבן טבעית . 
לשימוש פנימי וחיצוני

 :תכונות

 לריצוף. מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. קל ליישום ובעל5566  ות"י 1555מתאים לדרישות ת”י 
 .זמן עבידות משופר. בגוון לבן ואפור

שימושים: 
להדבקה לשימוש פנים וחוץ, לריצוף אריחים על תשתית בטון, מדה,חול מיוצב או אגרגט )סומסום(.

קרמיקה, גרניט פורצלן, טרצו ואבן טבעית. 

 לפני היישום יש לוודא שהתשתית תהיה יבשה,נקיה,  ללא שומנים, מלחים וכלהכנת התשתית:
גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע. יש ליישם החומר רק כעבור שבועיים מתום יציקת הבטון.

 ק"ג( מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל25 ליטר )לשק 6.0 יש לשפוך כ-הכנת התערובת:
 דקות באמצעות מערבל חשמלי3שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל כ

עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- חצי דקה יש לערבל ערבול קצר
נוסף. משלב זה החומר  מוכן לשימוש.

.2 חלק 1555יש ליישם בהתאם להוראות ת"י יישום: 
מפזרים את החומר בשכבה אחידה על גבי התשתית. מורחים את החומר על ידי מרית )מאלג'(
על גב האריח בשכבה דקה. מניחים את האריח על גבי הפוליטיט "רטוב על רטוב". יש להבטיח

היצמדות מלאה של האריח על ידי לחיצה והקשה עם פטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש. 
 :מ"מ15-30עובי מומלץ ליישום על גבי בטון או מדה 
 :מ"מ15-40עובי מומלץ ליישום על גבי חול מיוצב 
 :מ"מ15-40עובי מומלץ ליישום על גבי סומסום 



 מ"מ(3בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים  לפי דרישות התקנים הרלוונטיים )מינימום 
 .SWIולמלא פוגות ברובה משוריינת 

דגשים:
יש . ערבל מכני חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם  יש להיעזר בשומרי מרחק 

יש להקפיד לעבוד עם חומר רטוב, שעדיין לא .  ימים לפני יצירת עומס על הרצפה3להמתין 

 שעות24ניתן לדרוך כעבור  . אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים . התכסה בקרום

24לאחר הדבקת האריחים, אין לשטוף אותם במים או לחשוף אותם לגשם לפחות  . מגמר היישום

אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים . שעות מגמר ההדבקה

במגע עם . התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום . הרלוונטיים

אין מוצרי גבס, או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה בשושני ווינשטיין 

יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות . ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כאשר יורד גשם
.התקנים הרלבנטיים כפי שמשתנים מעת לעת 

הזהרות:

 צלזיוס35°-5°. 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
 דקות.15-20. למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 4
. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ע"י הוספת מים.5
. למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.6
. מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.7
. אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים. 8
. היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים9

זורמים

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

 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית6 מתאים לשימוש עד חיי מדף:
ובתנאים המומלצים.

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



 


