
טיח נושם למשטחי פנים וחוץ לשיקום מבנים 
היסטוריים ולביצוע מבנים חדשים. ניתן ליישום 

על גבי לבנים ישנות וחדשות, לבנים תרמיות, 
קירות ישנים, לבנים מלאות, בלוקי בטון קלים, 

בלוקי בטון מוקצף (מורטבים היטב) בלוקי עץ– 
מלט מורטבים היטב, אבני טוף.

שימושים

 ABC/20099, 'מס CCA תאימות סביבתית
מוצר ללא מלט, מורכב מסיד הידראולי לפי 

UNI-EN 459 , נושם. מתקשר לסיבי 
זכוכית, מתאים לשיקום חזיתות אבן, מתאים 

לחומרי בניה מעורבים.

תכונות מיוחדות

על משטח העבודה להיות יציב, חזק ונקי. סדיקה של יותר מ 2 ס"מ יש להכין יומיים לפני יישום הטיח. על 
גבי קירות ישנים יש לבצע שטיפה בלחץ גבוה או ניקוי חול להסרת כל עקבות של לכלוך, מלח וחלקים 

רופפים. על קירות ישנים ולא יציבים יש לבצע הכנת ישום רשת. יש לערבב שק של 25 ק"ג עם 5 ליטר מים 
נקיים במשך 4-5 דקות במערבל  עד לקבלת משחה חלקה ללא גושים יש להרטיב את המשטח היטב וליישם 

את שכבת הטיח הגסה עם ספיגת המיים. יש ליישם שכבה של 2-3  ס"מ, לפלס וליישר את השוליים. עם 
השלמת שלב הטיוח, יש לבצע גימור והידוק  בעזרת לוח החלקה מעץ או מפלסטיק. המתן 3-4 ימים לאחר 

היישום לביצוע weber.calce.finish וגמר או יישם .finish weber.calce הנח לטיח להתקשות 
לפחות 3 שבועות לפני צביעה. ניתן לבצע גימורים בעזרת צבעים על בסיס סיד, סיליקון אקרילי וסיליקט. 

יישום

EN 998-1

Mortar for interior and exterior masonry for general uses (GP)

אולם תצוגה - שמעון בן שטח 2, יפו טלפון: 03-6826562       פקס: 03-6816740   

WEBER.CALCE.tm וובר.קאלצ’ה 

טיח מסורתי מוכן על בסיס סיד הידראולי

tm

NHL.5



זמנים אלה חושבו בטמפרטורה של כ 22 מעלות צלסיוס. תנאי אקלים שונים יכולים 
לשנות משמעותית את זמני ההמתנה.

24 שעות  זמן המתנה לביצוע שכבה נוספת

5 ס"מ עובי מרבי כולל

TF  23%  TM  20% מים לערבוב

2 דקות זמן הערבוב עם בוחש ידני

4-5 דקות זמן ערבוב במערבל

שעה אורך חיי החומר המעורבב

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין הצבע 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

הגבלות

אין להשתמש על גבי משטחים ישנים בעלי 
מרקם לא אחיד מבלי שבוצע הכנות וטיפול 
ליכוד (רשת טיח,ציפוי גס, וכד'), קירות גבס 

וצבע. תחום טמפרטורות של 5 עד 35 
מעלות צלסיוס, אין ליישם על קרח, בתנאי 
הפשרה או כשיש סכנת כפור תוך 24 שעות 

לאחר היישום. הגן על הטיח בפני ייבוש 
מהיר והרטב במשך מספר ימים אחרי 

היישום.

זמן יבוש

המתן 3-4 ימים לאחר היישום לביצוע שליכט 
לקבלת משטח לבן חלק. הגימורים מתאימים 

לצבעים על בסיס סיד וצבעים על בסיס 
סילוקסן (תוך שימת לב להבשלת חומר 

התשתית), הנח לטיח להתקשות לפחות 3 
שבועות לפני שכבת הגמר. 

גוון

אופוויט

אריזה

שק 25 ק"ג

נתונים טכניים
פחות מ- 3 מ"מ גודל חלקיקים

1900 ק"ג למ"ק צפיפות

1700 ק"ג למ"ק צפיפות המוצר המוקשה

CSI מסוג חוזק ללחיצה אחרי 28 ימים

   μ < 9 מקדם התנגדות לאדים

(UNI-EN1015-12 ) 0-
A, 3 ניוטון לממ"ר

חוזק הידבקות

2 :(UNI-EN1015-12 ) 
0-B, 1 ניוטון לממ"ר

הידבקות

((EN 13501-1:2002ׁ: 1 סוג-A עמידות לאש

(UNI-EN 1015-18 ): 0W ספיחת מים ע"י נימיות

 EN ערך מטבלה(
λ = 0.54 : (1745:2002 ואט 

למטר למעלה קלווין

מוליכות חום

NPD ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו על טיח לאחר שהתקשה בסביבת עמידות
טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה ניכרת, בהתאם לתנאי הסביבה בה 

מיושם החומר.

כושר כיסוי

ישום בשכבות של 3 ס"מ עם 
תצרוכת של 13 ק"ג למ"ר 

בעובי 1 ס"מ.

אחסנה

12 חודשים באריזה סגורה 
במקום קריר ויבש.

נתונים טכניים

Shimon Ben SHatah, 2   Jaffa T: +972(0)3-6826562           F: +972(0)3-6816740


