
ציפוי יישור המשמש להכנת שטח 
פנים מוכן לצביעה. מיועד לקירות 

חדשים או ישנים, פנימיים וחיצוניים.

שימושים
תשתיות חדשות חייבות להיות אחידות ומוקשות היטב. יש 
ליישם טיח מסיר לחות כלשהו לפחות 7 ימים מראש. יש 

להרטיב את התשתית, לערבב תכולת שק של 25 ק"ג מוצר 
עם כ-.6.5 ליטר מים נקיים, ולערבב היטב עד לקבלת מרקם 
אחיד ללא גושים (תוך שימוש במערבל בטון או בבוחש בעל 

מהירות נמוכה). יש ליישם את התערובת בעובי הדרוש בעזרת 
כף טייחים מיישרת ממתכת.יש ליישם שכבה שנייה אחרי כ 

12 שעות. העובי הכולל לשכבה 2-3 מ"מ. ניתן ליישום על גבי 
טיח ייבוש weber.san טיח ישן חשוף (לא צבוע או מצופה), 

טיח מסוג weber.calce, מוצרי טיח מעורבבים מראש על 
 .(dry dash) בסיס סיד כבוי ומלט, טיח על בסיס מאיץ יבש
מתשתיות ישנות יש להסיר לגמרי טיפולים סינתטיים כלשם; 

להבריש בקפידה חומר מתקלף או רופף.

יישום

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה  של מגע בין החומר  לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת 

כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת 
או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

בטיחות

27% אחוז מים בתערובת 

לפחות 5 דק’ זמן ערבוב

שעה אחת אורך חיי התערובת  
לעבודה

1-3 שעות זמן המתנה לפני יישום 
שכבה שנייה

2 מ"מ עובי לשכבה

21 יום זמן המתנה לפני דקורציה

1.47 ק"ג לליטר צפיפות למוצר המוקשה

> 0.65 מ"מ גודל חלקיקים מרבי

12 > μ מקדם התנגדות למעבר אדי מים
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זמנים אלה מחושבים ב 22 מע' צל' ולחות יחסית של 50%.  ככל שהטמפרטורה יורדת 
ורמת הלחות עולה נדרש זמן ארוך יותר. ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה 

שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה ניכרת, תלוי בתנאי 
הסביבה שבה מיושם החומר.

הגבלות

אין ליישם על גבי תשתיות לא יציבות או לא 
סופגות. אין ליישם על גבי תשתיות שטופלו קודם 

לכן בצבע סינתטי או חומרי ציפוי סינתטיים. 
תשתיות מטויחות, תשתיות עם בליטות / שקעים 

העולים על 5 מ"מ.

כושר כיסוי

3-4 ק"ג למ"ר לשכבה של 2-3 מ"מ

אריזה

שק של 25 ק"ג 

אחסנה

עד 12 חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

נתונים טכניים

WEBER.san.finitura וובר.סאן.פיניטורה

גימור מינראלי לשיקום עבודות טיח.
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