
שיקום או תיקון רכיבי חזית 
שהתבלו (קרניזים, מרפסות חזית 

ומרפסות soffit), תיקון טיח צמנטי 
מוקשה ולבנים מלאות, לקירות 

פנימיים וחיצוניים. תיקון חלקים 
בלויים של טיח צמנטי ובניה 

מוצקת. תיקון קורות או עמודי בטון 
ובטון מזוין שהתבלה.

שימושים

סיבי,משקל סגולי נמוך, עמידות מצוינת 
בתנאי אקלים, עבידות מצוינת על תקרות 

וקירות, גימור עדין .

תכונות מיוחדות
 על המשטח להיות נקי מאבק, מוצק ומלוכד. יש להסיר 

חלקים רופפים. יש להסיר חומרי זיון מחומצנים וחלודה 
באמצעות מבקשת פלדה או על ידי ניקוי חול. יש לשטוף 
היטב את המשטח לפני היישום. יש לטפל במוטות הזיון 

בעזרת weber.tec.fer ולאחר התקשות החומר יש ליישם 
שכבה שניה על פני כל שטח התיקון (משטחי זיון מתכתיים 

ומשטחי בטון) ליצירת תשתית עבור הטיח. יש ליישם את 
הטיח תוך שעתיים מזמן הכנת השטח. ניתן ליישם בעזרת כף 

טייחים, ספוג או מקדחה עם כפות ערבוב. יש ליישם שכבה 
ראשונה בעזרת כף טייחים ליישור בעובי של 5 ס"מ, ועד 3 

ס"מ בתקרות. ניתן לעבות בעזרת שכבה שנייה שתיושם מיד 
עם התקשות השכבה הראשונה.

יישום

EN 1504-3

Product for the non-structural repair of concrete
with CC repair mortars (containing hydraulic cement)

weber.tec.MC230 וובר.טק

טיח אוניברסאלי מזוין בסיבים לעבודת שיקום בטונים וחזיתות

mc230
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הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ 22 מעלות צלסיוס
 ייתכנו הבדלים משמעותיים בזמני ההמתנה בכפוף לתנאי האקלים בשטח.

1 שקית חומר 4 ליטר מים יחס ערבוב

שעתיים אורך חיי התערובת

3 מ"מ עובי מינימאלי

5 ס"מ עובי מכסימאלי לציפוי על קירות

3 ס"מ עובי מכסימאלי לציפוי על תקרות

10 ס"מ עובי כולל מרבי על קירות

8 ס"מ עובי כולל מרבי על תקרות

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

נתונים טכניים
1.4 מ"מ גודל חלקיקים מרבי  

1.5 ק"ג לליטר צפיפות למוצר המוקשה

≥ 0.8 ניוטון לממ"ר הידבקות לבטון

20 ניוטון לממ"ר חוזק ללחיצה אחרי 28 יום

5 ניוטון לממ"ר חוזק לכפיפה

> 11000 ניוטון לממ"ר מודול האלסטיות

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.

נתונים טכניים

כושר כיסוי

14 ק"ג למ"ר לעובי ס"מ

אחסנה

 12 חודשים באריזה 
סגורה מוגנת מלחות.

אריזה

שק של  25 ק"ג 

הגבלות

אין ליישם על משטחים מטויחים, משטחים צבועים, משטחים 
חלקים ולא סופגים, תשתיות חלשות ורופפות, בלוקי מלט תאי, 

לוחות עץ-מלט ובכל מקום הבא במגע מתמיד עם מים (השתמש 
.(MC 200 ב-וובר.טק
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