
 טיח מעורבב מראש ללבנים, מכיל 
 NHL5 סיד הידראולי טבעי

לבניית קירות פנימיים וחיצוניים 
מיוחד לקירות היסטוריים מלבנים 

ואבן, מומלץ גם למילוי חריצים.

שימושים

תואם סביבתית ל- CEC מס' 200828, 
ללא מלט. תרכובת סיד הידראולי לפי 
תקן UNI-EN 459   עבידות טובה, 

מתאים לקירות לבנים, אבן טבעית. 

תכונות מיוחדות

על משטח העבודה להיות נקי מאבק או לכלוך. יש להרטיב 
קלות את המשטח לפני יישום הטיח. אין להשתמש בחומרים 
המשאירים עקבות שומן או שעווה. יש לערבב במערבל בטון 
או במערבל ידני עם כ-4.5 ליטר מים נקיים לכל שק של 25 

ק"ג מוצר. יש לכוונן את מד הספיקה של המערבב לקבלת 
תערובת בעלת מרקם מתאים. מכלול בניה:בצע את המכלול 

לאחר הנחת, כיוון ופילוס הקיר

יישום

EN 998-2

Design mortar for masonry to be used for general purposes (G) for 
internal and external application on elements subject to structural 

purposes

EN 998-2

Mortier de maçonnerie à composition déclarée à usages
généraux (G) pour l’emploi en extérieur et intérieur sur des éléments 

soumis à des !nalités structurelles

WEBER.CALCE MP2.5 וובר.קאלצ’ה 

טיח על בסיס סיד הידראולי לבניה וכיחול 
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הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22 מעלות צלסיוס ולחות יחסית של 50% . 
הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

נתונים טכניים
18% יחס ערבוב

4 דקות זמן ערבוב עם מערבל ידני

6 דקות זמן ערבוב במערבל בטון

280 דקות זמן הקשיה

450 דקות זמן להקשיה סופית

שעתיים זמן עבודה כשהחומר המעורבב

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.

בטיחות

הגבלות

אין ליישם על גבי משטחים 
שטופלו בציפוי סינתטי או 
צבע סינתטי, טיח מתפורר, 

אבקתי או בלוי.

אחסנה

12 חודשים באריזה 
מקורית במקום יבש

גוון

אבקה בצבע אפור/אופוויט

אריזה

שק של 25 ק"ג

נתונים טכניים

3 מ"מ גודל גרגרים מרבי

פחות מ-30% סיד

יותר מ-70% אגרגאטים

M2.5 סוג עמידות ללחיצה

=< 0.5 ניוטון לממ"ר עמידות לכפיפה

A 1 סוג
תגובה לאש

 (13501-1:2002  EN)

0.9 ספיגת מים (ק"ג למ"ר)

15/35 :(μ) מקדם התנגדות למעבר אדי מים

(EN1745:2002)    W/
mKK λ=0.88

מוליכות חום לפי טבלה ב-:   

NPD עמידות לאורך זמן:

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות במידה 
ניכרת בהתאם לתנאי הסביבה בה מיושם החומר. סימון CE :  EN-998-2 , טיח עיצוב לבניה למטרות 

כלליות G (וליישומי פנים וחוץ.)

כושר כיסוי

 שק= בערך 0.02 מ"ק 
לעובי של חומר בניה. 1600 
ק"ג למ"ק לעובי של 5-15 

מ"מ.
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