
לחידוש קירות פנימיים וחיצוניים.

שימושים

סיבי, ניתן לצביעה מיד אחרי היישום, גימור 
עדין, מתאים לאביזרים קלים, לא מאכל 

מתכות.

תכונות מיוחדות

על התשתית להיות ישרה, מוצקה ונקייה. יש 
להסיר חלקים רופפים ואבק. יש להסיר חומרי 
זיון מחומצנים ולהסיר חלודה בעזרת מברשת 

פלדה או על ידי ניקוי חול. יש להרטיב את 
המשטח. יש לצפות את מוטות הזיון בשתי 
שכבות של weber.tec.fer ולהמתין כ 24 

שעות לפני יישום הטיח. ניתן להשתמש בכף 
טייחים, או ספוג. זמן להשלמת העבודה: 4 

שעות. יש לערבב שקית אחת ב-4.5-5 ליטר 
מים נקיים.

יישום

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

כושר כיסוי

18 ק"ג למ"ר לס"מ עובי

חיי מדף

12 חודשים באריזה סגורה 
מוגנת מלחות

> 0.8 מ"מ גודל חלקיקים

1.8 ק"ג לליטר צפיפות למוצר המוקשה

4 ניוטון לממ"ר התנגדות ללחיצה
אחרי 3 שעות

6 ניוטון לממ"ר  אחרי 24 שעות

>10 ניוטון לממ"ר אחרי 7 ימים

>20 ניוטון לממ"ר אחרי 28 ימים

5 ניוטון לממ"ר התנגדות לכפיפה אחרי 28 יום

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

15-30 דקות התקשות סופית ב-5-25 מע' צל' 

5-10 דקות תחילת התקשות ב-22-30 מע' צל'

8 דקות משך חיי התערובת

4 שעות ניתן לצביעה אחרי

8 שעות ניתן לצפות באריחים קראמיים עם חומר קושר אחרי

2 מ"מ עובי מינימאלי

4 ס"מ עובי מכסימאלי לשכבה

7-8 ס"מ עובי כולל מרבי

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.
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