
לשימוש בתוך מבנים ומחוץ להם כגון בתי 
מגורים, שירותים, מבני מסחר ותעשיה, 

חדשים וישנים.

שימושים

לבן, יישום מסורתי, זמין בשני גדלי חלקיקים, 
עבידות מצוינת על תקרות וקירות, נושם.

תכונות מיוחדות

ניתן ליישום על גבי לבנים חדשות, בלוקי מלט, מבני בטון בתנאי שטופלו קודם לכן בעזרת  
weber.prim.CL10, לבנים ישנות או טיח ישן בתנאי שנוקו וטופלו בעזרת חומר הכנה מסוג 

weber.mix.MB95f מעורבב ב weber L50 מהול במים ביחס 1:5. בטון בעל כושר ספיגה נמוך או 
בטון חלק חייב לעבור טיפול בעזרת weber.prim.CL10. בליטות של יותר מ-2 ס"מ יש למלא לפחות 

 weber.mix.MB95f יש למקם זוויות ופסי התייחסות בעזרת .weber.mix.MB95f יומיים מראש ב
בלבד. יש לערבב את החומר, עדיף בעזרת מערבל מכאני, ביחס של כ-4 ליטר מים לשק של 25 ק"ג 

במשך 5 דקות. יש ליישם את  הטיח כשהעובי לשכבה לא עולה על 2 ס"מ. יש לישר תוך שימוש בסרגל. 
לאחר סיום עיצוב הטיח, גמר תוך שימוש בכף טייחים ליישור מעץ או מפלסטיק עם קצה משונן. גמר 

בעזרת חומרי הגימור המתאימים של וובר.

יישום

EN 998-1

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

weber.mix.MB95f וובר.מיקס

טיח לבן איכותי לקירות פנימיים וחיצוניים

MB95f
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16-18% יחס מים

3 דקות זמן ערבוב במערבל כפות

5 דקות זמן ערבוב במכונת בטון

שעה אורך חיי התערובת

מרח על המוצר הטרי זמן המתנה בין שכבה ראשונה לשנייה

1-3 ימים משך הזמן לפני החלקת הציפוי

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

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

כושר כיסוי

17 ק"ג למ"ר 
לעובי 1 ס"מ

אחסנה

12 חודשים באריזה סגורה 
במקום קריר ויבש

אריזה

שק של  25 ק"ג 

1.2 מ"מ גודל חלקיקים מרבי

1.7 ק"ג לליטר צפיפות למוצר המוקשה

3 ניוטון לממ"ר התנגדות ללחיצה אחרי 28 ימים

1.6 ניוטון לממ"ר התנגדות לכפיפה אחרי 28 יום

5000 ניוטון לממ"ר מודול האלסטיות

A 1 סוג (EN 13501-1:2002) תגובה לאש

B – 0.3 ניוטון לממ"ר הידבקות 

W 0 סוג ספיחת מים

20 > μ מקדם אדי מים 

0.8 וואט למטר למע' 
λ = קלווין

מוליכות חום

אין עדיין נתונים עמידות 

נתונים טכניים

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

הגבלות

אין ליישם על גבי תשתיות טיח, תשתיות 
צבועות, תשתיות לא אחידות או פריכות, 

לבנים תרמיות, בלוקי בידוד (בלוקים 
קלים ממלט או מלט תאי - "איטונג"), 
לבנים מעורבות ללא הכנה מתאימה 

מראש (רשת, חומר הכנה, וכד').

גוון

 אבקה לבנה. 
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