
מתאים לשימוש על גבי בטון שהתקשה, 
תשתית על בסיס מלט, אריחים ואבן ישנים, 

רצפות מחוממות. מתאים להדבקת רצפות חוץ 
ופנים. אריחים של קרמיקה פורצלן וכדומה, 
ניתן להדביק על גבי קירות חשופים וישירות 

על משטח מרוצף  באבן טבעית. בעל  רגישות 
ממוצעת ללחות ולמלח, מאפשר הנחה מהירה 
של חומרים,כגון ריצוף קרמיקה, שיש ופורצלן    

שימושים

אידיאלי לאבן טבעית ולשיש, קושר בצורה 
כימית את התערובת המימית תוך מניעת כתמים 

באבן הטבעית,שימוש מהיר בחדרים לאחר 
היישום, מונע החלקה אנכית בישום על קירות, 

כושר הידבקות גבוה.

תכונות מיוחדות

יש לערבב שק של 25 ק"ג בכ 7 ליטרים של מים נקיים. יש לערבב בעזרת 
כף טייחים או במערבל מכאני במהירות סיבוב נמוכה עד לקבלת תערובת 

אחידה ללא גושים. יש להשאיר את התערובת לעמוד כ 5 דקות.  על 
משטח העבודה להיות שטוח, יציב, מוקשה, יבש ובעל כושר ספיגה רגיל. 
יש להכין את המשטח ליישום בעזרת weber prim. PF15 כ 6 שעות 
לפני יישום החומר. יש לדחוס את חומר ההדבקה לתוך המשטח בעזרת 

כף טייחים לגימור ולאחר מכן להניח את העובי הרצוי בעזרת החלק 
המשונן של אותה כף. פעולה זו מלכדת עקבות אבק ומאפשרת ספיגה 

והדבקות אחידה. בעת הנחת האריחים, יש לוודא שלא נוצרה שכבת קרום 
על גבי חומר הקישור. במידת הצורך, יש לעבוד שוב על המשטח תוך 
שימוש בכף טייחים ליישור ומעט מוצר טרי. יש להקיש בעדינות על 

האריחים כדי להבטיח הצמדות מושלמת.

יישום

Weber.col.pro.marmo וובר.קול.פרו.מארמו

חומר הדבקה לריצוף בהתייבשות מהירה מתערובת חומרי קישור מובחרים,
לשיש ואבן טבעית.
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הזמנים חושבו בטמפרטורה של 22 מעלות צלסיוס.
ייתכנו הבדלים משמעותיים בזמני ההמתנה והייבוש בהתאם לתנאי האקלים בשטח

27-29% יחס תערובת 

40 דקות אורך חיי התערובת לשימוש

5-30 מע' צל טמפרטורת היישום

10 דקות זמן פתוח

3-4 שעות ניתן לשימוש אחרי 

3 ימים זמן הקשיה סופית

2 שעות קירות

3-4 שעות רצפות

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

נתונים טכניים
12 של התערובת Ph

ללא רעילות (חוק מוכרז 03-02-97 מס' 52 ועדכוניו)רעילות (חוק מוכרז 03-02-97 מס' 52 ועדכוניו)

ללא דליקות (חוק מוכרז 03-02-97 מס' 52 ועדכוניו)דליקות (חוק מוכרז 03-02-97 מס' 52 ועדכוניו)

מצוינת עמידות ללחותעמידות ללחות

מצוינת עמידות בהתישנותעמידות בהתישנות

מצוינת עמידות לשמנים וממיסיםעמידות לשמנים וממיסים

טובה עמידות לחומצות ובסיסיםעמידות לחומצות ובסיסים

30-  עד 90 מע' צל' עמידות לחום עמידות לחום 

טובה גמישותגמישות

≥ 1.0 ניוטון לממ"ר 10 דקות10 דקות

≥ 0.5 ניוטון לממ"ר 6 שעות ראשונות6 שעות ראשונות

≥ 1.0 ניוטון לממ"ר 28 ימים ראשונים28 ימים ראשונים

≥ 1.0 ניוטון לממ"ר לאחר פעולת חוםלאחר פעולת חום

≥ 1.0 ניוטון לממ"ר לאחר הטבלה במיםלאחר הטבלה במים

≥ 1.0 ניוטון לממ"ר לאחר מחזורי קפיאה / הפשרהלאחר מחזורי קפיאה / הפשרה

אין החלקה אנכיתהחלקה אנכית

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים 
להשתנות במידה ניכרת בכפוף לתנאי הסביבה בה מיושם החומר.

נתונים טכניים

הגבלות

אין להשתמש ישירות על גבי טיח ותשתית מימית 
 Weber. -במקרה של רטיבות יש לטפל ב
Prim PF15, אין להשתמש על גבי: מתכת, 

רצפות ויניל, לינוליאום ,גומי ,שכבות תחתונות של 
עץ וביטומן.    

גוון

5 - 12.5 ק”ג למ”ראופ ווייט , לבן

אחסנה

12 חודשים באריזה 
סגורה במקום יבש

אריזה

 שק ניר, 25 ק"ג עם 
בטנת פוליאתילן

זמן יבוש

תלוי בסוג התשתית ועובי החומר המיושם

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


