טיחים דקורטיביים

טיחים דקורטיביים

צבעים וציפויים

טיח ספרדי גס
טיח ספרדי עדין
טיח רויאל
טיח איטלקי
מרמורינו קלסיקו

6
8
10
12
14

סטוקו ונציאני
סטוקו מטאלי
ולווט
קלאסיקל
PIETRA
טרה פנלו
צבע מינרלי טבעי COLOR CLOUD -
ולטורה שקופה  /פנינה

18
20
22
24
26
28
30
32

אקריל פלוס
אקריל פלקס
אקריל בייסיק
אקריל ריפרש
אקריל פרו
צבע אנטי בקטריאלי
FLOOR & TIN
לכה לעץ על בסיס מים
סופר סיד
שליכט אקרילי W-50
שליכט אקרילי W-100
שליכט אקרילי W-200
שליכט אקרילי W-300

36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

שימור

טיח סיד גס  -מלטה נטורלה
מלטה פינה
צבע סילוקסאן
סיד הידראולי NHL 3.5 / NHL 5
רזנטה A,B,C

64
66
68
70
72

מוצרים משלימים

אנטי קראק
בייסקוט
יסוד קושר סולבנטי
פריימר מינראלי שקוף B4
פריימר אקרילי B4
פריימר קוורץ B4
סילר סילוקסאן

76
78
80
81
82
83
84

טיחים
דקורטיבים

טיח ספרדי גס
טיח מינראלי צבעוני בעל עובי רב לקירות חיצוניים ופנימיים .למראה טבעי ומסורתי.
אפשרות למגוון רחב של טקסטורות ואפקטים.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .נדבק
בצורה מעולה לתשתית .עמיד בפני קורוזיה
אלקלית .עמיד בפני תנאי מזג האויר ומונע
הווצרות עובש ופיטריות .ידידותי לסביבה
ולמשתמש.

 36גוונים ממניפת פרסקו.

כ  3-3.5ק”ג למ”ר.

יש ליישם שכבה של פריימר מסוג  B4מינראלי לחיזוק
התשתית וצמצום הספיגה( .אין צורך בפריימר ביישום
על גבי טיח שחור) .יש ליישם שכבת טיח בעזרת מאלדג’
מתכת בעובי הנדרש וליישר את הקיר.
משופשף עדין  /גס :יש לשפשף את פני השטח בעזרת
ספוג טייחים עדין  /גס בתנועות סיבוביות עד לקבלת
מראה משופשף  /מגורגר על כל הקיר.
מוחלק  /חצי מוחלק :יש להחליק ולהדק את הטיח
לאחר המריחה במאלדג’ מתכת עד לקבלת מרקם חלק
 /חצי חלק.
מומלץ ליישם שכבה של סילר סילוקסן לאחר כ 48
שעות על מנת להגן מפגי מזג האוויר .הסילר אינו פוגע
בכושר הנשימה של הטיח.

אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום בשבוע
שלאחר היישום .אין ליישם בטמפרטורה
העולה על  35מעלות צלסיוס או מתחת ל 5
מעלות צלסיוס.

מוכן לשימוש.

 24שעות.

הטיח מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים
במבנים חדשים או משופצים וכן שיקום
ושחזור מבנים לשימור בעלי ערך הסטורי.
הטיח ניתן ליישום בפרויקטים על פי נוהלי
הארכיטקטורה הביו סביבתית .ניתן ליישום
על גבי טיח גס ,שליכט ,טיח סיד ,קירות גבס
ושפריץ עדין לאחר יישום פריימר.

גוון

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.
6

פח  25ק”ג.

טיח ספרדי גס

7

טיח ספרדי עדין
טיח מינראלי עדין ,במראה אותנטי ויוקרתי.

 :מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .נדבק
בצורה מעולה לתשתית .עמיד בפני קורוזיה
אלקלית .עמיד בתנאי מזג האוויר ובפני עובש
וטחב .ידידותי לסביבה ולמשתמש.

 36גוונים ממניפת פרסקו.

כ  2-2.5ק”ג  /מ”ר.

יש ליישם שכבה של פריימר מסוג  B4מינראלי
בעזרת כף טייחים מנירוסטה לחיזוק התשתית וצמצום
הספיגה .לאחר ייבוש מלא של השכבה יש ליישם
שכבה שנייה:
 גימור חולי :יש לשפשף בתנועות סיבוביות בעזרתספוג טייחים.
 גימור חצי מוחלק :יש לעבד ולהדק בעזרת המלדג’.על קירות פנימיים ניתן ליישם ולטורה בגוונים שונים
על מנת לקבל מראה יוקרתי .על קירות חיצוניים יש
למרוח סילר סלוקסן לאחר  48שעות על מנת להגן
מפני שינויי אקלים .הסילר אינו פוגע בכשר הנשימה
של החומר.

אין ליישם במידה וצפוי מצג אויר גשום בשבוע
שלאחר מכן .אין ליישם בטמפרטורה שמעל
ל  35מעלות צלסיוס או מתחת ל  5מעלות
צלסיוס.

מוכן לשימוש.

 24שעות.

מתאים ליישום על גבי קירות חיצוניים /
פנימיים במבנים חדשים ומשופצים וכן שיחזור
מבנים לשימור בעלי ערך היסטורי .ניתן
ליישום על גבי טיח גס ,שליכט ,טיח סיד
וקירות גבס.

גוון

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.
8

 25ק”ג.

9-10 M2

טיח ספרדי עדין

9

טיח רויאל
טיח מינראלי בעל מראה מהודר ומודרני ליישום בטקסטורות שונות .טרברטין ,למלו ,פיטד

טיח דקורטיבי לציפוי קירות פנימיים וחיצוניים
במבנים חדשים או משופצים .ניתן ליישום על
גבי טיח גס ,שליכט,טיח סיד ,וקירות גבס.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .נדבק
בצורה מעולה ,עמיד בפני קורוזיה אלקלית.
עמיד בתנאי מזג האוויר ומפני עובש וטחב.

גוון
מט משי \ מבריק.
רויאל הינו טיח מינראלי ולכן יתכנו הבדלים
בגוון הסופי.

 36גוונים ממניפת פרסקו.

 2.5-3ק”ג/מ”ר בשתי שכבות.

אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע
שלאחר יישום החומר .אין ליישם בטמפרטורה
שמעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל5 -
מעלות צלזיוס.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
וסגורה.
10

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה וליישם שכבה של
פריימר  B-4לחיזוק התשתית וצמצום הספיגה .יש
ליישם שכבה ראשונה בעזרת כף טייחים מנירוסטה
ולהמתין ליבוש עד  5שעות .ניתן ליישם בכמה
טקסטורות:
רויאל טרבנטין :טקסטורת חריצים עמוקים :יש ליישם
שכבה שנייה בעזרת מאלדג’ ולעבד בעזרת כף טייחים
מסוג רונדופן בגרירה אנכית ליצירת הטקסטורה .לאחר
יבוש חלקי יש לגרד את החלק העליון של החומר בעזרת
שפכטל.
רויאל פטיט :יש ליישם שכבה שנייה בעזרת מאלדג’
ולעבד בכף טייחים מסוג רונדופן בתנועות סיבוביות .יש
להשטיח בעזרת המלאדג’ על לקבלת ברק .לאחר  24יש
ליישם ווקס להגנה.
רויאל למטו :יש ליישם שכבה שנייה בעזרת מאלדג’
ולעבד בעזרת כף טייחים מסוג רונדופן בגרירה אנכית
ליצירת הטקסטורה .לאחר ייבוש חלקי יש להשטיח
ולגהץ בעזרת מאלדג’ עד לקבלת ברק.

מוכן לשימוש.

 24שעות.

לנקות בגמר השימוש במים וסבון.

 25ק”ג.

9-10 M2

טיח רויאל

11

טיח איטלקי
טיח מינראלי במראה מעונן כפרי ייחודי ועד מראה מודרני משובח.

טיח דקורטיבי לציפוי קירות פנימיים וחיצוניים
במבנים חדשים או משופצים וכן שיקום
ושיחזור מבנים לשימור בעלי ערך היסטורי.
ניתן ליישום על גבי טיח גס ,שליכט ,טיח סיד
וקירות גבס.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .נדבק
בצורה מעולה ,עמיד בפני קורוזיה אלקלית.
עמיד בתנאי מזג האוויר ומונע היוצרות עובש
וטחב.

גוון
מט משי \ מבריק.
קפרי הינו טיח מינראלי ולכן יתכנו הבדלים
בגוון הסופי.

 36גוונים ממניפת פרסקו.

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה ,ישום שכבה של
פריימר  B-4לחיזוק התשתית וצמצום הספיגה  .ישום
שכבה ראשונה בעזרת כף טייחים מנירוסטה והמתנה
ליבוש:
גימור מוחלק – יש למרוח שכבה נוספת ולאחר מכן
לעבד ולהדק בעזרת המלדג’.
גימור חולי  -יש למרוח שכבה נוספת ולאחר מכן
מבצעים שפשוף בתנועות סיבוביות בעזרת ספוג טייחים
עדין או גס
גימור פצוע  -את השכבה השנייה מורחים בצורת
טלאים בפיזור על פנים השטח ולאחר מכן לוחצים
בעזרת המלאדג’ .יתקבלו בליטות ושקעים על פני כל
המשטח.

 2-2.5ק”ג  /מ”ר בשתי שכבות.
אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע
שלאחר יישום החומר אין ליישם בטמפרטורה
שמעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל5 -
מעלות צלזיוס.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
וסגורה.
12

 24שעות.
מוכן לשימוש.

לנקות בגמר השימוש במים וסבון.

 25ק”ג.

9-10 M2

טיח איטלקי

13

מרמרינו

MARMARINO classico

ציפוי מינרלי מבריק דמוי אבן טבעית עם טקסטורה והצללה אותנטית מרהיבה.

טיח דקורטיבי לציפוי קירות פנימיים וחיצוניים
במבנים חדשים או מבנים משופצים וכן שיקום
ושיחזור מבנים לשימור בעלי ערך היסטורי
אומנותי ולעיטור מבנים  ,ניתן ליישום על גבי
טיח גס ,שליכט,טיח סיד ,קירות גבס.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה מירבית,
נדבק בצורה מעולה ,עומד בקורוזיה אלקלית .
עמיד בתנאי מזג האויר ומפני עובש וטחב.

גוון
 36גוונים ממניפת פרסקו.

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה ,ישום
שכבה של פריימר  B-4לחיזוק התשתית
וצמצום הספיגה  .ישום שכבה ראשונה של
מרמרינו בעזרת כף טייחים מנירוסטה ולאחר
הקשייה מלאה יש למרוח שכבה נוספת
בצליבות ולהדקה באמצעות מאלדג נירוסטה
ולהמתין ליבוש חלקי ולהדק שוב עד לקבלת
ברק בקירות פנים מומלץ ליישם וקס להגנה
ולהגברת הברק .בקירות חיצוניים מומלץ
למרוח סילוקסאן לאחר  48שעות.

מט משי\מבריק.
מרמרינו הינו טיח מינרלי ולכן יתכנו הבדלים
בגוון הסופי
 2-2.5ק”ג/מ”ר בשתי שכבות.

14

אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע
ליישום החומר.
אין ליישם בטמפרטורה שמעל  35מעלות
צלזיוס או מתחת ל 5 -מעלות צלזיוס.

מוכן לשימוש.

 24שעות.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
וסגורה.

לנקות בגמר השימוש במים וסבון.

 25ק”ג.

MARMARINO מרמרינו

15

צבעים
מיוחדים

סטוקו ונציאני
ציפוי משחתי לקירות פנימיים בגימור מראה שיש טבעי ומבריק .מעניק לקירות מראה
אצילי ויוקרתי.

ליישום על קירות חדשים שהוחלקו בשפכטל,
על קירות קיימים לאחר הכנה מתאימה ,קירות
גבס.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .נדבק
בצורה מעולה לחומר התשתית ,עמיד בפני
קורוזיה אלקאלית .עמיד בתנאי מזג האוויר
ומונע היווצרות עובש ופטריות.

גוון
מבריק  /חלק מאוד.

 36גוונים ממניפת פרסקו.

אין ליישם בטמפרטורה שמעל  35מעלות
צלזיוס או מתחת ל  5מעלות צלזיוס.

 5מ”ר ל  1ק”ג .כושר הכיסוי מחושב לפי
עבודת פועל מיומן ,נתון זה עלול להשתנות
בהתאם לאופן העבודה ,פני השטח ותנאי
מזג האוויר .מכיל חומרי קישור ,פיגמנטים
מינראלים אנאורגאניים ,אבקות שיש מיוחדות.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.
18

מוכן לשימוש.

על גבי קירות שהוחלקו בשפכטל (מרק) גבס .יש
ליישם שכבה ראשונה של פריימר  B4אקרילי לחיזוק
התשתית וצמצום הספיגה .יש ליישם את השכבה
הראשונה של הסטוקו במריחה אחידה בעזרת
מאלדג’ נירוסטה ולהמתין לייבוש מלא .את השכבה
הטקסטוריאלית של הסטוקו יש ליישם בעזרת
שפכטל נירוסטה .יש לעבוד בתנועות חצי סיבוביות,
לא אחידות ועם מרווחים בין מריחה למריחה .בכל
פעם יש למלא את המרווחים שנוצרו כשהחומר עוד
לך ,ולפני ייבוש יש להחליק את המשטח בעזרת
מאלגד’ נירוסטה .רמת הברק תלוי ברמת ההחלקה
תוך כדי ייבוש החומר .לאחר ייבוש מלא ,ניתן למרוח
על המשטח שכבה של  glass waxלסטוקו בעזרת
שפכטל נירוסטה ולהבריק במטלית בד כותנה רכה
לקבלת רמת ברק גבוהה במיוחד.

 24שעות.

 10 ,5 ,1ק”ג.

14
7

סטוקו ונציאני

19

סטוקו מטאלי
משחה מטאלית לקירות פנימיים בגימור מראה מתכתי ומבריק המעניק לקירות מראה
מודרני של מתכת.

ליישום על גבי קירות סטוקו ,טרה פנלו ,קפרי
טיח איטלקי.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .נדבק
בצורה מעולה לחומר התשתית ,עמיד בפני
קורוזיה אלקאלית .עמיד בתנאי מזג האוויר
ומונע הווצרות עובש ופטריות.

יש ליישם שכבה של סטוקו מטאלי בעזרת
שפכטל בתנועות חצי סיבוביות לא אחידות
ולאחר כשעתיים לשפשף במטלית בד כותנה
רכה ויבשה לקבלת ברק גבוה במיוחד.

גוון

20

מבריק  /חלק מאוד.

זהב  /ברונזה  /כסף.

 10מ”ר ל  0.375מ”ל.
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן,
נתון זה עלול להשתנות בהתאם לאופן
העבודה ,פני השטח ותנאי מזג האוויר.

אין ליישם בטמפרטורה שמעל  35מעלות
צלזיוס או מתחת ל  5מעלות צלזיוס.

מוכן לשימוש.

 4שעות.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.

מים.

 375מ”ל.

14
7

סטוקו מטאלי

21

ולווט
ציפוי דקורטיבי קטיפתי עם אפקט משי חדשני לקירות פנימיים ,המעניק מראה קלאסי
ומהודר ,בסגנון מודרני ומראה יוקרתי.

ציפוי דקורטיבי ליישום על קירות פנימיים,
קירות שהוחלקו בשפכטל וקירות צבועים
בצבע אקרילי .

לקירות פנימיים ,צבע דמוי קטיפה יוקרתי.

משי מטאלי  /קטיפתי.

 1ליטר  6 /מ”ר בשתי שכבות.

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה ,יש
ליישם שכבה של פריימר  B4אקרילי לחיזוק
התשתית וצמצום הספיגה.יש לצבוע בצבע
אקרילי בגוון הזהה לגוון הגימור שנבחר
וליישם שכבה של ולווט במריחה באמצעות
מלאדג נירוסטה .יש להמתין עד ייבוש מלא.
יש ליישם שכבה שנייה תוך עיבוד בתנועות
חצי סיבוביות לא אחידות ובכיווני מריחה
שונים .יש לסלק את החומר העודף בכל
מריחה כשהחומר עדיין לח ולפני ייבוש .יש
להדק קלות באמצעות מלאדג נירוסטה.

גוון

22

מניפת פרסקו.

מוכן לשימוש.

 24שעות.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
וסגורה.

אין ליישם בטמפרטורה שמעל  35מעלות
צלזיוס או מתחת ל 5 -מעלות צלזיוס.

 5 ,1ליטר.

ולווט

23

קלאסיקל
ציפוי דקורטיבי מטאלי מהודר בסגנון מודרני.

ציפוי קירות פנימיים .ליישום על קירות שעברו
החלקה בשפכטל ,קירות גבס.

נדבק מצוין לחומר התשתית .עומד בקורוזיה
אלקאלית.

ליישם שכבה של פריימר מסוג  B4אקרילי.
יש ליישם שתי שכבות בעזרת רולר או מברשת.
את השכבה השנייה יש ליישם בעזרת מברשת
דקה צרה ,או רחבה בקווים אלכסוניים בצורת X
מימין לשמאל.

גוון
 36גוונים ממניפת פרסקו.

פנינתי  /משי.

24

 1ק”ג ל 5-6-מ”ר בשתי שכבות.
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן,
נתון זה עלול להשתנות בהתאם לאופן
העבודה ,פני השטח ותנאי מזג האוויר.

אין ליישם בטמפרטורה שמעל  35מעלות
צלזיוס או מתחת ל 5 -מעלות צלזיוס.

מוכן לשימוש.

 48שעות.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.

מים וסבון.

 5 ,1ליטר.

קלאסיקל

25

pietra
צבע בגימור מנצנץ ובחספוס עדין המקנה לקיר מראה ייחודי ,אלגנטי ומנצנץ.

גוון
 36גוונים ממניפת פרסקו.

ציפוי מנצנץ רחיץ ויוקרתי.

מחוספס.

 1ליטר  5 /מ”ר.

אין ליישם בטמפרטורה שמעל  35מעלות
צלזיוס או מתחת ל 5 -מעלות צלזיוס.

מוכן לשימוש.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
וסגורה.
26

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה ,יישום
שכבת בסיס בצבע מסוג סופר אקריל של
פרסקו בגוון הנבחר לאחר ייבוש של כ
 6שעות ,יש למרוח את המוצר בתנועות
אלכסוניות כבצורת  Xולאחר ייבוש השכבה
הראשונה ובמידת הצורך למראה אחיד יותר
יש ליישם שכבה שנייה באותה צורה.

 24שעות.

 1.5ליטר.

pietra

27

טרה פנלו
משחת סטוקו מינרלי לעיבוד והברקה בהברשה על בסיס סיד.

משחה דקורטיבית לציפוי קירות חיצוניים /
פנימיים במבנים חדשים או משופצים .ניתן
ליישם על סוגי טיח שונים.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .נדבק
בצורה מעולה לתשתית .עמיד בפני קורוזיה
אלקלית .עמיד בתנאי מזג האוויר ובפני עובש
וטחב .ידידותי לסביבה ולמשתמש.

מט משי  /מבריק.

 0.400מ”ל למ”ר כושר הכיסוי מחושב לפי
עבודת פועל מיומן ,נתון זה עלול להשתנות
בהתאם לאופן העבודה פני השטח ותנאי מזג
האויר.

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה .יש ליישם שכבה
של פריימר מינראלי  B-4לחיזוק התשתית וצמצום
הספיגה .יש ליישם שכבה ראשונה של טיח איטלקי
טרה פנלו בעזרת כף טייחים מנירוסטה ולהמתין
ליבוש .למרוח שכבה נוספת ולאחר מכן לעבד ולהדק
בעזרת המלדג’ .לקבלת מראה מעונן יש למרוח
שכבה אחת של טרה פנלו בעזרת מברשת בתנועות
אלכסוניות בצורת  Xולאחר מכן להדק קלות במלאדג
נירוסטה .לקבלת מראה חלק מאוד יש למרוח שכבה
נוספת של טרה פנלו במברשת בתנועות אלכסוניות
בצורת  Xולאחר מכן להדק במלאדג נירוסטה עד
לקבלת מראה מזוגג .על גבי קירות חיצוניים מומלץ
למרוח סילר סילוקסאן או הידרו ווקס על בסיס מים
לאחר  48שעות.

אין ליישם בטמפרטורה העולה על  35מעלות
צלסיוס או יורדת מתחת ל  5מעלות צלסיוס.

יש לדלל בין  15%-20%לפי סוג המברשת.

 24שעות.

 24חודשים במקום קריר ובאריזה מקורית
סגורה.
28

 7ק”ג  21 +ק”ג.

טרה פנלו
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צבע מינרלי טבעי

color cloud

צבע מינרלי וטבעי  v.o.c freeלמראה מעונן חלקי או מראה אחיד וייחודי .מיוחד לחדרי ילדים.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .נדבק
בצורה מעולה לחומר התשתית ,עמיד בפני
קורוזיה אלקאלית .עמיד בתנאי מזג האוויר
ומפני עובש ופטריות.

מט  /משי.

מניפת פרסקו.

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה .יש ליישם
שכבה של פריימר מסוג B-4 MINERAL
שקוף לחיזוק התשתית וצמצום הספיגה.
למראה אחיד וייחודי :יישום של  2-3שכבות
באמצעות מברשת במריחות שצורתן כ,X -
מלמעלה ללמטה .המתנה לייבוש בין שכבה
לשכבה  4-6שעות.
למראה מעונן חלקי :יש למרוח  1-2שכבות
של הצבע בעזרת מברשת בצורת  Xולאחר
מכן להדק קלות את הצבע במאלדג’ נירוסטה.
על קירות חיצוניים מומלץ למרוח סילר
סילוקסאן לאחר  48שעות בכדי להגן מפני
שינויי מזג האוויר .הסילר אינו פוגע בכושר
הנשימה של הצבע.

צבע לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים ,במבנים
חדשים או משופצים ,וכן שיקום ושחזור מבנים
לשימור בעלי ערך היסטורי .ניתן ליישם על
גבי טיח גס ,שליכט ,טיח סיד וקירות גבס.

אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע
ליישום החומר .אין ליישם בטמפרטורה שמעל
 35מעלות צלזיוס ,קירות חשופים לשמש או
מתחת ל 5-מעלות צלזיוס.

 0.400מ”ל למ”ר .כושר הכיסוי מחושב לפי
עבודת פועל מיומן .נתון זה עלול להשתנות
בהתאם לאופן העבודה פני השטח ותנאי מזג
האוויר.

 24שעות.

 24חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה וללא דילול במים.

מוכן לשימוש  ,יש לדלל בין .15%-20%

 21 ,7ק”ג.

גוון

30

צבע מינרלי טבעי

31

ולטורה שקופה  /פנינה
ציפוי בגימור אפקט מטאלי רב גווני המשתנה בהתאם לזווית הראייה והתאורה.
מקנה לקיר מראה מודרני חדיש ויוקרתי.

גוון
ציפוי דקורטיבי לקירות פנימיים ועל סוגי
משטחים שונים.

 36גוונים ממניפת פרסקו.

ברק מטאלי.

 1ליטר בטקסטורה שיושמה בעזרת ג’ילדה
כ 6-מ”ר 1 .ליטר בטקסטורה שיושמה בעזרת
ספטולה כ 11 -מ”ר כושר הכיסוי תלוי בתנאי
השטח הנצבע.

אין ליישם בטמפרטורה שמעל  35מעלות
צלזיוס או מתחת ל 5 -מעלות צלזיוס.

מוכן לשימוש ,ניתן לדלל במידת הצורך עד
 5%מים.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
וסגורה.
32

לפני היישום יש למלא פגמים בקירות ,לאטום
אותם ולצבוע בצבע סופר אקרילי של פרסקו
בגוון הרצוי.
גימור בעזרת ג’ילדה :יש ליישם שכבה של
טמפו קולור באופן אחיד בעזרת מברשת .יש
לטפוח קלות על שכבת הצבע בעזרת הג’ילדה
תוך סיבוב קל כדי למנוע הימרחות החומר,
עד לכיסוי מלא של השטח הצבוע .יש להימנע
מחזרה על על גבי אזורים שכבר בוצעו.
גימור בעזרת ספטולה :יש לעצב את החומר
בעזרת הספטולה על גבי שכבת הצבע בתנועה
חצי סיבובית או בצורת גלים .יש ליישם בכל
פעם שטח של כ  1מ”ר

 4שעות.

 1.5ליטר.

ולטורה שקופה  /פנינה

33

צבעים

וציפויים

אקריל פלוס
צבע אקרילי מהודר לצביעת קירות בגימור חלק ,המקנה לקירות הבית מראה חלק ורענן.

מיועד לצביעת קירות פנים וחוץ ,טיח ,בטון,
לוחות צמנט ,קירות גבס ועוד.

סופר אקריל הינו צבע רחיץ בעל כושר כיסוי
גבוה ,קל וידידותי ליישום ,עמיד לאורך זמן
ושומר על מראה חדש.

גוון
לבן  /מניפת פרסקו.

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר
כגון :סיד ישן ,אבק ,צבע ישן מתקלף ,שומנים
וכו’ .יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על
הקיר מחובר היטב לתשתית .חלקים רופפים
יש להסיר בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש
וליישם שכבת יסוד פריימר אקרילי B-4
ביישום חיצוני ופנימי .סופר אקריל ניתן לצבוע
בעזרת רולר ,מברשת  ,פד או התזה במרסס
(איירלס).

ל 18 -ליטר כ 80 -מ”ר ב 2-שכבות.
מט.

36

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה
מתחת ל 7 -מעלות צלסיוס או כאשר צפוי
גשם.

במים  10%לשכבה ראשונה 10% ,לשכבות
נוספות.

בין השכבות  3שעות (בתנאי מזג אויר רגילים).
יבוש למגע :שעתיים .יבוש סופי 24 :שעות.

 12חודשים ,אחסן במקום קריר ומוצל.

כלים וידיים ניתן לנקות עם סבון ומים מיד
לאחר השימוש.

 18.5ליטר.

אקריל פלוס

37

אקריל פלקס
ציפוי אקרילי בעל גמישות גבוהה עם יכולת גישור על סדקים נימיים ומניעת סדקים חדשים.

מיועד לציפוי קירות חוץ ,טיח ,בטון ,לוחות
צמנט ,קירות גבס ועוד.

גוון

צבע בעל גמישות גבוהה ועמידות לאורך שנים
מפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים .הצבע
עמיד בקרצוף קשה ,מעניק הגנה לבניין מפני
חדירת מים ומגן מפני עובש ופטריות .רחיץ,
קל וידידותי ליישום ,עמיד לאורך זמן ושומר
על מראה חדש .מתאים במיוחד לצביעת קירות
המועדים לסדיקה וללכלוך רב.

לבן  /מניפת פרסקו.

 35מ”ר לפח  20ק”ג.

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר
כגון:סיד ישן ,אבק ,צבע ישן מתקלף ,שומנים
וכו’ .יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר
אינו מתקלף .חלקים רופפים יש להסיר בעזרת
שפכטל גירוד ונייר לטש ,סדקים קיימים יש
למלא במרק גמיש לקירות חיצוניים .על גבי
קירות ישנים יש לצבוע שכבת יסוד קושר רב
גמיש .על גבי קירות חדשים יש לצבוע שכבת
יסוד  B4אקרילי .ניתן ליישם בעזרת רולר
פרווה או התזת קומפרסור לקבלת פני שטח
כקליפת תפוז או התזה באיירלס ורולר עדין
לקבלת פני שטח חלקים.

מט  /חלק או מחוספס.

38

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה
מתחת ל 7 -מעלות צלסיוס או כאשר צפוי
גשם.

מים עד .10%

בין השכבות  4שעות  ,יבוש למגע 3 :שעות,
יבוש סופי 36 :שעות( .בהתאם לתנאי מזג
האויר) .ייבוש סופי 36 :שעות.

 12חודשים ,איחסון במקום קריר ומוצל.

כלים ניתן לנקות עם סבון ומים מיד לאחר
השימוש.

 20ק”ג.

50

אקריל פלקס

39

אקריל בייסיק
צבע אקרילי לצביעה פנימית של תקרות וקירות.

צבע לציפוי קירות פנימיים ,ניתן ליישם על
גבי טיח גס ,שליכט ,טיח סיד וקירות גבס,
בטון ולבנים.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,בעל כושר כיסוי
גבוה ורחיץ.

הכנת משטח העבודה :יש להסיר כל סיד רופף
ומתקלף ולשפשף בעזרת נייר לטש עד לקבלת
משטח עבודה חלק .לאחר מכן ,יש למרוח 2
שכבות על גבי המשטח.

גוון
מניפת פרסקו.

כ 80-מ”ר לפח.
מט.

40

אין לייבש על תשתית לא יציבה.

מים.

בין השכבות  3שעות (בתנאי מזג אויר
רגילים) .יבוש למגע :שעה .יבוש סופי24 :
שעות.

 12חודשים ,במקום מוצל וקריר.

יש לנקות את כלי העבודה במים וסבון בתום
הצביעה.

 18ליטר 5 ,ליטר.

אקריל בייסיק
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אקריל ריפרש
צבע חול על בסיס מים ,המקנה לקיר מרקם מגורען  /מחוספס עדין ודקורטיבי.

הצבע מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים
במבנים חדשים או משופצים וכן שיקום ושיחזור
מבנים לשימור בעלי ערך היסטורי .וכן לביצוע
פרויקטים עפ”י נוהלי הארכיטקטורה הביו-
סביבתיים .ניתן ליישם על גבי טיח ,לוחות אזבסט
,לוחות בניה ,עץ ,לבני בטון ובלוקים של בטון סיד,
בטון ,לבני חול-סיד ,אמולסיית ביטומן ,בטון קל,
צבע ,לבנים פנימיות וחיצוניות.

חזק וגמיש ,דוחה מים ,מאריך ימים ,קל
למריחה ,יציב ואינו מושפע מהצטברות
מלחים .בעל כושר הדבקות גבוהה ,מתייבש
במהירות ,אינו מושפע משינויי מזג האוויר.
עמידות מצוינת לשטיפות חוזרות ונשנות,
ניתן ליישום במישרין על מרבית המשטחים
המוצקים.

במשטחים בהם התשתית אינה אחידה יש
להסיר גידולים אורגניים בעזרת מברשת קשה
ולהשמיד נבגים ע”י שטיפה בתמיסת הלבנה,
אם המשטח מתקלף או מאובק ,יש להסיר
את כל החלקים הרופפים ולאחר מכן למרוח
שכבת יסוד של תמיסת ייצוב פריימר סולבנטי.
להמתין כ  12שעות ולאחר מכן ליישם שכבה
ראשונה של פיניש ולהמתין יממה לפני יישום
השכבה השנייה.

גוון
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מרקם חולי עדין.

מניפת פרסקו.

אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע
שלאחר יישום החומר .אין ליישם בטמפרטורה
שמעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל 5-מעלות
צלזיוס.

מוכן לשימוש ,במזג אויר חם או במקרה של
תשתית סופגת שכבה ראשונה לדלל ב10%-
מים שכבה שנייה ב 15%-מים ,יש לערבב
היטב לפני השימוש.

למגע 4-6 :שעות .יבוש סופי 72 :שעות.

 12חודשים במקום קריר ובאריזה מקורית
וסגורה (ללא דילול במים).

 60-70מ”ר לפח.

 18 ,5ליטר.

אקריל ריפרש
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אקריל פרו
צבע אקרילי רחיץ איכותי לקירות פנים וחוץ בעל יכולת הסתרה גבוה במיוחד.

צבע לציפוי קירות פנימיים ,ניתן ליישם על
גבי טיח גס ,שליכט ,טיח סיד וקירות גבס,
בטון ולבנים.

כושר הסתרה גבוה במיוחד ,גמר מהודר,
מאפשר מעבר אדי מים ,ללא עופרת
וכרומטים.
מיועד לצביעה פנימים וחיצונית של קירות
טיח ,בטון ולבנים.

הכנת משטח העבודה :יש להסיר כל סיד רופף
ומתקלף ולשפשף בעזרת נייר לטש עד לקבלת
משטח עבודה חלק .לאחר מכן ,יש למרוח 2
שכבות על גבי המשטח.

גוון
מניפת פרסקו.

כ 80-מ”ר לפח.
מט.
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אין לייבש על תשתית לא יציבה.

מים.

בין השכבות  3שעות (בתנאי מזג אויר
רגילים) .יבוש למגע :שעה .יבוש סופי24 :
שעות.

 12חודשים ,במקום מוצל וקריר.

יש לנקות את כלי העבודה במים וסבון בתום
הצביעה.

 18ליטר 5 ,ליטר.

אקריל פרו
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צבע אנטי בקטריאלי
צבע לקירות פנימיים בחדרים רטובים  -שלעיתים נגועים בעובש.

מיועד לצביעת קירות ותקרות פנימיים ,בהם
עשוי להתפתח עובש .מתאים גם לצביעת
משטחי בטון ומשטחים הצבועים בצבעים
מדוללים במים.

צבע אמבטיה הינו צבע רחיץ בעל כושר
כיסוי גבוה ,קל וידידותי ליישום ,עמיד לאורך
זמן ושומר על מראה חדש העמיד נגד עובש
ופטריות.

לפני הצביעה :שטח נגוע בעובש -יש לנקות
היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון :סיד ישן,
אבק ,צבע ישן מתקלף ,עובש ופטריות.
יש ליישם שכבת צבע נדיבה על גבי הקיר,
בעזרת רולר .במידה והצביעה תעשה בעזרת
מברשת ,יש לדלל את הצבע במים.

גוון
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מט/משי.

מניפת פרסקו.

כ 6-מ”ר לליטר.

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה
מתחת ל 7 -מעלות צלסיוס או כאשר צפוי
גשם.

במים  10%לצביעה במברשת.

יבוש למגע :שעה .יבוש סופי 24 :שעות.

 12חודשים ,אחסן במקום קריר ומוצל.

כלים וידיים ניתן לנקות עם סבון ומים מיד
לאחר השימוש.

 1ליטר 5 ,ליטר.

צבע אנטי בקטריאלי
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Floor & tin
ציפוי חדשני מינראלי דמוי בטון מוחלק בשלל גוונים לרצפות ומשטחי בטון קיימים.

מתאים לציפוי רצפות קיימות ,ומשטחי בטון.

שומר על עמידות גבוה בקרצוף ,מאפשר
נשימה ,נדבק בצורה מעולה ,עמיד בפני
קורוזיה אלקלית .עמיד בתנאי מזג האוויר
ומפני עובש וטחב.

מט משי \ מבריק.

היישום משתנה בהתאם לתשתית הקיימת  ,יש
להיוועץ עם יועץ מטעם חברת פרסקו.
יישום כללי :שכבה ראשונה של base coat
 +רשת  ,יישום שכבה שנייה של אנטי קראק,
יישום שכבה שלישית של  floor & tinב2-
שכבות ,יישום שכבת הגנה מסוג פולי-הידרו
ווקס לכה על בסיס פוליאוריתנית.

גוון
מניפת פרסקו Floor & Tin
** הינו חומר מינראלי ולכן יתכנו הבדלים
בגוון הסופי.

 base coatפח  25ק”ג =  15מ”ר ,אנטי
קראק פח  25ק”ג =  18מ”רFloor & tin ,
פח  25ק”ג =  10מ”ר ב 2-שכבות.

מוכן לשימוש.

נתונים טכנים
אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע
שלאחר יישום החומר .אין ליישם בטמפרטורה
שמעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל5 -
מעלות צלזיוס.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
וסגורה.
48

מכיל :חומר קישור מינראלי ,פיגמנטים
מינראלים אנאורגאניים ,סיליקה ושבבי שיש.

לאחר ישום  floor & tinכ 48 -שעות.
בגמר ישום שכבת הגמר לכה כ 48 -שעות.

 :floor&tin baseפח  25ק”ג
 :floor&tin finishפח  25ק”ג

Floor & tin
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לכה לעץ על בסיס מים
לכה שקופה על בסיס מים לשימוש פנימי וחיצוני המעניקה הגנה מחדירת מים עובש
וריקבון ומבליטה את המרקם הטבעי של העץ .ללכה עמידות מצוינת בפני שחיקה והיא
קלה ליישום.

גוון

50

יש ללטש קלות להסרת זיפי עץ ולהסיר את
אבק הליטוש ליצירת משטח חלק .יש לוודא
שהמשטח יבש ונקי .יש לערבב היטב את
הלכה לפני היישום.,היישום בעזרת מברשת או
רולר ב 2-3 -שכבות.

מיועד לצביעת משטחי עץ ולהגנה חוץ ופנים.

שקוף.

מט  /מבריק.

 12מ”ר לליטר.

אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ  10מעלות
צלסיוס או גבוהה מ  30מעלות צלסיוס.

מים.

זמן יבוש למגע  20דקות ,יבוש בין שכבות
 12שעות ,ייבוש סופי  24שעות.

חיי מדף בטמפרטורה של כ  20-25מעלות
צלסיוס 12 ,חודשים.

מים וסבון.

 1ליטר 5 ,ליטר.

לכה לעץ על בסיס מים
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סופר סיד
סיד סינטטי לקירות פנים המעניק לבית תחושת ניקיון ומרחב.

מיועד לצביעת קירות ותקרות פנים ,טיח ,בטון.

סופר סיד בעל כיסוי גבוה ,נושם ואינו מצהיב.
קל וידידותי ליישום ,עמיד לאורך זמן ושומר
על מראה חדש.

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון סיד
ישן ,אבק ,צבע מתקלף ,שומנים וכו’ .יש לוודא
שהצבע הישן אינו מתקלף .חלקים רופפים יש להסיר
בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש וכן לבצע יקוני חורים
ופגמים.סופר סיד ניתן ליישם בעזרת רולר ,מברשת או
התזה במרסס ללא אויר (איירלס).

גוון
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מט.

לבן.

כ 90 -מ”ר ב 2-שכבות לפח  18ליטר.

אין לצבוע בסיד סינטטי על קירות צבועים
בצבע אקרילי או פלסטי .אין ליישם את החומר
כאשר הטמפרטורה מתחת ל 7 -מעלות
צלסיוס או כאשר צפוי גשם.

יש לערבב את החומר היטב לפני השימוש
הראשוני ללא מים ולאחר מכן במים 20%
לשכבה ראשונה 10% ,לשכבות נוספות.

בין השכבות  3שעות (בתנאי מזג אויר רגילים).
יבוש למגע 5 :שעות יבוש סופי 24 :שעות.

 12חודשים ,אחסן במקום קריר ומוצל.

כלים וידיים ניתן לנקות עם סבון ומים מיד
לאחר השימוש.

 18,5ליטר.

סופר סיד
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שליכט אקרילי

W-50

שליכט אקרילי גמיש דקורטיבי לקירות פנים וחוץ המקנה לקירות מראה טבעי ומחוספס.

לציפוי קירות חוץ ופנים על גבי טיח חדש,
טיח שחור ,טיח צמנט בטון ,קיר צבוע ושליכט
קיים .ניתן ליישם על קירות ישנים וחדשים.

מעניק הגנה מלאה בתנאי מזג אויר קשים ,בעל
כושר הידבקות גבוה לתשתית .אוטם מפני
חדירת מים אך גם מאפשר נידוף אדי מיים,
שומר לאורך זמן על מראה הקיר והגוון.

גוון
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יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון
סיד ישן  ,אבק ,צבע ישן מתקלף שומנים וכו’ .יש
לוודא שהצבע הישן על הקיר אינו מתקלף ולהסיר
חלקים רופפים בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש .יש
ליישם שכבת יסוד קושר סולבנטי גמיש ולהמתין
לייבוש מלא .על גבי טיח שחור יש ליישם שכבת
יסוד פריימר  B4אקרילי בגוון הנבחר בישום חיצוני
ופנימי .יש ליישם  2שכבות  W50בעזרת מאלדג’
מתכת ולאחר מכן לשפשף בעזרת מאלדג’ פלסטיק
בתנועות סיבוביות עד לקבלת הטקסטורה הרצויה.

מט  /מחוספס.

מניפת פרסקו.

אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום
בשבוע שלאחר מכן .אין ליישם בטמפרטורה
שמעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל 5-מעלות
צלזיוס.

 12מ”ר לפח  24ק”ג (מותנה ברמת הספיגה
של המשטח).

למגע 4-8 :שעות ,סופי  36 :שעות (בהתאם
לתנאי מזג האוויר).

 12חודשים בדלי סגור במקום קריר ומוצל.

מוכן לשימוש.

 24ק”ג.

שליכט אקרילי W-50
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שליכט אקרילי

W100

שליכט אקרילי גמיש ודקורטיבי לקירות פנים וחוץ ,המקנה לקירות מראה טבעי ומחוספס.

לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים .ליישום על
גבי טיח חדש ,טיח שחור ,טיח צמנט בטון ,קיר
צבוע ושליכט קיים .ניתן ליישם על בבתים
ישנים וחדשים.

מעניק הגנה מלאה ועמיד מפני שחיקה בתנאי
מזג אויר קשים .בעל כושר התחברות גבוהה
לתשתית אוטם מפני חדירת מים אך גם
מאפשר נידוף אדי מיים ,שומר לאורך זמן על
מראה הקיר והגוון.

גוון
מניפת פרסקו.
 12מ”ר לפח  24ק”ג (מותנה ברמת הספיגה
של המשטח).

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון
סיד ישן  ,אבק ,צבע ישן מתקלף ,שומנים וכו’.
יש לוודא שהצבע הישן אינו מתקלף ולהסיר
חלקים רופפים בעזרת שפכטל גירוד ונייר
לטש .יש ליישם שכבת יסוד קושר פריימר
סולבנטי גמיש ולהמתין לייבוש מלא .על גבי
טיח שחור יש ליישם שכבת יסוד פריימר B4
אקרילי בגוון הנבחר בישום חיצוני ופנימי.
יש ליישם שכבת  W200בעזרת מלאד’ג
מתכת ולאחר מכן לשפשף את הקיר במלאד’ג
פלסטיק בתנועות סיבוביות עד לקבלת
הטקסטורה הרצויה.

מט  /מחוספס.
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אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום
בשבוע שלאחר מכן .אין ליישם בטמפרטורה
שמעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל 5-מעלות
צלזיוס.

מוכן לשימוש.

למגע 4-8 :שעות ,סופי 36 :שעות (בהתאם
לתנאי מזג האויר).

 12חודשים בדלי סגור במקום קריר ומוצל.

לנקות בגמר השימוש במים וסבון.

 24ק”ג.

שליכט אקרילי W100
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שליכט אקרילי

W200

שליכט אקרילי גמיש דקורטיבי לקירות פנים וחוץ ,המקנה לקירות מראה טבעי ומחוספס.

לציפוי קירות חוץ ופנים לקירות טיח חדש,
טיח שחור ,טיח צמנט בטון ,קיר צבוע ושליכט
קיים .ניתן ליישם על בתים ישנים וחדשים.

מעניק הגנה מלאה ועמיד מפני שחיקה בתנאי
מזג אויר קשים .בעל כושר היקשרות גבוה
לתשתית ,אוטם מפני חדירת מים אך גם
מאפשר נידוף לחות ,שומר לאורך זמן על
מראה הקיר והגוון.

גוון
מניפת פרסקו.
פח  24ק”ג =  10מ”ר (מותנה ברמת הספיגה
של המשטח).

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר
כגון :סיד ישן ,אבק ,צבע ישן מתקלף ,שומנים
וכו’ .יש לוודא שהצבע הישן על הקיר מחובר
היטב לתשתית חלקים רופפים יש להסיר
בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש .ליישם שכבת
יסוד קושר פריימר סולבנטי גמיש ולהמתין
לייבוש מלא .על גבי טיח שחור יש ליישם
שכבת יסוד פריימר  B4אקרילי בגוון הנבחר
בישום חיצוני ופנימי .מריחת שכבת אקרילוק
 W200באמצעות מלאדג מתכת ולאחר מכן
לשפשף את הקיר במלאדג פלסטיק בתנועות
סיבוביות עד לקבלת הטקסטורה הנדרשת .

מט  /מחוספס.

58

אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום
בשבוע שלאחר מכן .אין ליישם בטמפרטורה
מעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל 5-מעלות
צלזיוס.

מוכן לשימוש.

למגע 4-8 :שעות ,סופי 36 :שעות (בהתאם
לתנאי מזג האויר).

 12חודשים בדלי סגור במקום קריר ומוצל.

לנקות בגמר השימוש במים וסבון.

 24ק”ג.

שליכט אקרילי W200
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שליכט אקרילי

W-300

שליכט אקרילי גמיש ודקורטיבי לקירות פנים וחוץ המקנה לקירות מראה טבעי ומחוספס.

לציפוי קירות חוץ ופנים לקירות טיח חדש,
טיח שחור ,טיח צמנט בטון  ,קיר צבוע ושליכט
קיים ניתן ליישם על קירות ישנים וחדשים.

מעניק הגנה מלאה בתנאי מזג אויר קשים ,בעל
כושר הידבקות גבוה לתשתית .אוטם מפני
חדירת מים אך גם מאפשר נידוף אדי מים,
שומר לאורך זמן על מראה הקיר והגוון.

גוון
מניפת פרסקו.

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון סיד
ישן ,אבק ,צבע ישן מתקלף ,שומנים וכו’ .יש לוודא
שהצבע הישן על הקיר אינו מתקלף .חלקים רופפים
יש להסיר בעזרת שפכטל גירוד ונייר לטש וליישם
שכבת יסוד קושר פריימר סולבנטי גמיש .יש להמתין
לייבוש מלא .על גבי טיח שחור יש ליישם שכבת
יסוד פריימר  B4אקרילי בגוון הנבחר בישום חיצוני
ופנימי .יש למרוח את המוצר בעזרת מלאדג’ מתכת
ולאחר מכן לשפשף בעזרת מאלדג’ פלסטיק בתנועות
סיבוביות עד לקבלת הטקסטורה הרצויה.

פח  24ק”ג =  10מ”ר (מותנה ברמת הספיגה
של המשטח).
מט  /מחוספס.
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אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום
בשבוע שלאחר מכן .אין ליישם בטמפרטורה
מעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל 5-מעלות
צלזיוס.

מוכן לשימוש.

למגע 4-8 :שעות ,סופי 36 :שעות (בהתאם
לתנאי מזג האויר).

 12חודשים בדלי סגור במקום קריר ומוצל.

לנקות בגמר השימוש במים וסבון.

 24ק”ג.

שליכט אקרילי W-300
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שימור

טיח סיד גס – מלטה נטורלה
טיח גולמי לח ( )mortarמוכן לשימוש לטיוח ולמילוי.

תרכובת זו בנויה על סמך מסורת וידע איטלקי
עתיק ומאפשרת קבלת טיח בעל יכולת הדבקה
מכסימלית של שכבות נוספות לגימור ,הן על
בסיס סיד ,הן למילוי והן לטיוח .אבקת החרסים
הנמצאת בתוך החומר יוצרת ריאקציה הידראולית
המשפרת את התכונות ותורמת להתקשות מהירה
ולייצוב כימי-פיזי מהיר .הן הטיח הגולמי והן אבקת
החרסים הנם מוצרים טבעיים וידידותיים לסביבה,
נטולי מלט ותוספים ולכן החומר מותאם ומשתלב
בשלמות בארכיטקטורה טבעית וביולוגית.

אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום
בשבוע שלאחר מכן .אין ליישם בטמפרטורה
מעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל 5-מעלות
צלזיוס.

ללא.

שכבה ראשונה  -שכבת הרבצה:
 .1יש להרטיב קלות את פני המשטח המיועד לטיוח.
 .2במידה וקיימת סדיקה ,יש למלא בעזרת טיח מסוג רזנטה
של פרסקו.
 .3שכבת הרבצה תיושם בטיח “מלטה נטורלה” “ +קוצ’ופסטו
“ (אבקת חרסים) ,ביחס של  1סיד הידראולי ל 8-טיח מלטה
נטורלה יש לערבב את שני המוצרים הנ”ל לתערובת אחידה.
 .4עובי שכבת ההרבצה 5 - 8 :מ”מ.
 .5יש להטביע רשת מסוג פיברטקס על גבי שכבת ההרבצה
(רשת עמידה באלקליות גבוהה)
 .6זמן יבוש השכבה  24שעות לפחות.
שכבה שנייה  -מפלסת:
 .1יש להרטיב קלות את פני שכבת ההרבצה
 .2יש לערבב את הטיח עם אבקת חרסים ביחס של 8:1
 .3עובי שכבה לא יעלה על  15מ”מ.
 .4יש לעבד את השכבה בהחלקה גסה בעזרת כף טייחים מעץ
 .5בביצוע טיח עבה ,מעל  20מ”מ ,יש ליישם את הטיח במספר
שכבות בעלות עובי של כ  10 - 15מ”מ כל אחת.
 .6יש להמתין כ 24 -שעות בין יישום השכבות.
* במידה ונדרש להוסיף סיד הידראולי יש להוסיף N.H.L 3.5
ביחס של .8:1
* יש להמתין לפני יישום שכבת השליכט לפחות  20יום.

חומר מליטה המיועד לכיחול והדבקה על גבי
לבני כורכר ,סיליקה ,אבנים טבעיות ,שיקום
ושחזור מבנים היסטוריים ועתיקות .הבהרה
של משטחים ישנים (ייצוב טיח) ביצוע בתים
ופרויקטים חדשים עפ”י נהלי הארכיטקטורה
הביו-סביבתיים .ניתן ליישם על גבי טיח
סיד ישן או חדש ,טיח מלט ,לבנים רגילות
ומבודדים תרמיים – אבן טבעית.

 3חודשים במקום קריר ומוצל.

 24שעות.

 1.800ק”ג  25 /ק”ג

גס.
 1ס”מ למ”ר  16 /ק”ג.
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טיח סיד גס –
מלטה נטורלה
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מלטה פינה
טיח (שליכט) דק לטיוח ולמילוי במראה חלק ורך דמויי קטיפה.

ניתן ליישם על טיח ישן או חדש על בסיס סיד ,טיח
משולב (סיד וצמנט) ,טיח צמנט בלבד או תרכובות
מודרניות בתנאי שבוצעו מראש הבדיקות להתאמה
לטיח הדק .תיקון,שיחזור ושימורשל מבנים ישנים
(ייצוב הטיח) ,ליישום על קירות פנימיים  /חיצוניים
בבניינים חדשים ולביצוע פרויקטים עפ”י נוהלי
הארכיטקטורה הביו סביבתיים .המבנה הנקבובי
מאפשר לקירות להזיע תוך כדי מניעת ניתוק הטיח
ועיבוי הלחות בקירות ,עמיד בפני בקטריות ועובש.

תערובת טיח זו הוכנה על פי המסורת האיטלקית
המאפשרת גימור טיח דק על בסיס סיד או צמנט.
התערובת ניתנת לעיבוד זמן ממושך ( ניתן להשתמש
בערב בתערובת שהוכנה בבוקר ) והיא על בסיס סיד,
על כן מותאמת לארכיטקטורה טבעית וביולוגית.
התערובת מאופיינת בגמישות גבוהה המקלה על
היישום ומצמצמת את הפסדי החומר .התערובת
בעלת כושר הדבקה גבוה.

קטיפתי  /מט.

כ 2-3 -ק”ג  /מ”ר.

גוון
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אפור בהיר ,לבן אופוויט  ,תוספת אבקת חרס
ורדרד.

אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע
שלאחר יישום החומר .אין ליישם בטמפרטורה
שמעל  35מעלות צלזיוס ,קירות חשופים לשמש או
בטמפרטורה של מתחת ל 5-מעלות צלזיוס.

במכלים סגורים.

שק פוליאתילן  25ק”ג או בתפזורת  1000 /ק”ג.

יש לוודא שתשתיות ליישום חזקה תקינה ויבשה.
על גבי טיח ישן :יש לסלק את החלקים הרופפים
ולמלא את הנפחים החסרים בטיח גולמי מסוג
מלטה נטורלה גס .יש להמשיך לפי ההוראות לטיח
סיד חדש.
על גבי טיח סיד חדש :יש להמתין להבשלת הטיח
הגולמי (לפחות  20ימים מזמן ההנחה) .יש להרטיב
את המשטח בכדי שספיגת הקיר תהיה מבוקרת
ולערבב במערבל עד להשגת אחידות .יש למרוח
את החומר בעזרת כף טייחים וליישר בעזרת ספוג,
מלאדג’ או עץ לפי בחירה ולהמתין לייבוש (לפחות
שבועיים) .יש לצבוע בצבע על בסיס סיד או צבע
סילוקסאן (ראה מפרט).

מלטה פינה

67

צבע סילוקסאן
צבע סילוקסאני לקירות חיצוניים ופנימיים ,בטקסטורה חולית .מתאים לשימור.

המוצר מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים
במבנים חדשים או משופצים וכן שיקום
ושיחזור מבנים לשימור בעלי ערך היסטורי
וביצוע פרויקטים עפ”י נוהלי הארכיטקטורה
הביו-סביבתיים .ניתן ליישם על גבי :טיח גס,
שליכט ,טיח סיד וקירות גבס

מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה נדבק
בצורה מעולה לתשתית .עמיד בפני קורוזיה
אלקלית .עמיד בתנאי מזג האוויר ובפני עובש
ופטריות .אינו נוטה להתקלף .ידידותי לסביבה
ולמשתמש.

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה .יש ליישם
שכבה של פריימר מסוג  B-4מינראלי שקוף
לחיזוק התשתית וצמצום הספיגה .יש ליישם
 2-3שכבות של המוצר בעזרת רולר או
מברשת .המתנה ליבוש בין שכבה לשכבה
כ 4-6שעות .במבנים לשימור רצוי במברשת
בשכבה שנייה בהצלבה.

גוון
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מרקם חולי מט.

מניפת פרסקו.

כ 0.300 -ליטר למ”ר.
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן
נתון זה עשוי להשתנות בהתאם לאופן
העבודה,פני השטח ותנאי מזג האוויר.

אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום
בשבוע המיועד ליישום החומר .אין ליישם
בטמפרטורה שמעל  35מעלות צלזיוס או
מתחת ל  5מעלות צלזיוס.

שכבה ראשונה ב 15% -מים ,שכבה שניה
ב 10% -מים.

 72שעות.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.

מים.

פח  18ק”ג.

צבע סילוקסאן
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סיד הדראולי

NHL 3.5 / nhl 5

סיד הידראולי טבעי  N.H.L 3.5נועד לשמש טיח וטיט ,במיוחד עבור שיקום מבנים
היסטוריים ובניה ירוקה.

הסיד ההידראולי הטבעי  3.5N.H.Lמתוצרת
“קאלצה ראפינאטה” מיוצר ע”י קלציום של משקעים
גיריים הנחצבים במחצבות מקומיות ליד הכבשן שלנו.
מחזור הייצור המסורתי אינו דורש הוספת חומרים
אחרים כלשהם שעלולים לשנות את ההרכב הטבעי
של הסלעים המקוריים .לאחר השריפה יש שלבים
של קרור והתיישנות לפני הטחינה ,ולבסוף ,האריזה.
הסיד ההידראולי הטבעי  3.5N.H.Lמשמש
בהכנת טיח לבניה וטיט .המאפיינים המכאניים,
הנקבוביות והכמות הנמוכה של מלחים מסיסים
מבטיחים תאימות מלאה של הסיד ההידראולי
הטבעי  3.5N.H.Lעם חומרי הבניה המסורתיים
(אבן ,לבנים ,וכד’) .חדירות גבוהה לאדי מים ,כושר
למנוע עובש ופטריות ,ותפקוד היגרומטרי אופטימאלי
לפי התקינה הסביבתית מבטיחים ביצוע מבנים
בתקני מחיה גבוהים ועושים את הסיד ההידראולי
הטבעי  3.5N.H.Lלחומר הקישור המועדף עבור
ארכיטקטורה איכותית ועבור בניה ירוקה .

גוון

טמפרטורת היישום היא  5עד  35מע’ צל’ של
התמיכה ושל האויר .לאחר יישומו ,יש להגן על
המוצר במשך  48שעות בפני גשם ,אבק ,כפור
והתייבשות מהירה ע”י שמש או איוורור חזק.

שבועיים עד שלושה שבועות.

המינון של הסיד ההידראולי הטבעי 3.5N.H.L
משתנה מ 350-ועד  600ק”ג למ”ק אגרגט (חול ,אבקת
שיש ,אדמה ,וכד’) בהתאם לגודל גרגרי האגרגט.
יש לקבוע את תרחיף המים באתר הבניה בהתאם לסוג
הפעולה ולסוג האגרגט .כדי לשמר מאפיינים מסוימים
של הסיד ההידראולי הטבעי  ,3.5N.H.Lאין להוסיף
מקשרים הידראוליים מלאכותיים לתערובת ,במיוחד
מלט פורטלנד.

לפני יישום החומר ,יש להרטיב משטחים ,במיוחד כאלה
הסופגים מים ,תוך הימנעות מנזילות מים מהתשתית.
יש להניח את החומר רק על משטחים נקיים ,יציבים
ועמידים ,תוך ניקוי הקירות והסרת חומר מתקלף
וחלקים רופפים .במשטחים חלקים או הסופגים מעט
יש לטפל בצבע יסוד על בסיס לאטקס ולהניח את הטיח
בשיטת “רטוב על רטוב”.
כדי להבטיח תכונות פלסטיות למוצר ,השהה את
התערובת  10-15דקות לפני יישומה.
יש להניח את הטיח בעובי שאינו עולה על  2ס”מ באותו
יישום .ניתן להגדיל את העובי ע”י יישומים נוספים.
על גבי חומרי בנייה עם חללים חסרים ,יש למלא נפחים
חסרים ולפלסם בעזרת ציפוי מסוג mp 2.5 24-48
שעות לפני הנחת הטיח.
הכן את הקישור לאלמנטים של המבנה (קורות ,עמודים
ותמיכות) תוך שימוש ברשת מתאימה בעלות אלקליות
גבוהה.
אין להשתמש בחומרים מבוססים על גבס או על תשתית
צבועה  ,עץ ,או אלמנטי מתכת או פלסטיק.
על מנת לא לפגוע בעבירות לאדי מים ,השתמש
בגימורים נושמים.

אופ וויט.

זמן אחסון לקבלת מאפיינים יעילים 12 :חודש
באריזה שלימה במקום יבש ומקורה.
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לנקות בגמר השימוש במים.

שק של  25ק”ג.

סיד הדראולי NHL 3.5
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רזנטה

a, b, c

טיח להדבקה וכיחול טיח דק (שליכט) מוכן לשימוש.

חומר מליטה המיועד לכחול והדבקה של
אבני כורכר ,לבני סיליקה ,אבנים טבעיות,
שיקום ,שיחזור ושימור של מבנים הסטורים
ועתיקות הבהרה של משטחים ישנים (ייצוב
הטיח) .ביצוע בתים ופרויקטים חדשים עפ”י
נוהלי הארכיטקטורה הביו-סביבתיים .ניתן
ליישם על גבי טיח סיד ישן או חדש ,טיח מלט
,לבנים רגילות ומבודדים תרמיים-אבן טבעית.

תרכובת זו בנויה על סמך מסורת וידע איטלקי
עתיק ומאפשרת הידבקות מצוינת לכל משטח על
בסיס מינראלי .למרות הגרגירים הדקים שהמוצר
מכיל ,ניתן למרוח עד ל  5מ”מ עובי בשכבה אחת.
תוספת אבקת החרס בסמוך לזמן השימוש יוצרת
ריאקציה הידראולית המשפרת את התכונות ומזרזת
את הייבוש והייצוב הכימי-פיזי גם במזג אויר קשה.
המוצר הנו מוצר טבעי ,ידידותי לסביבה ,נטול מלט
וכל תוסף אחר ועל כן הוא מותאם ומשתלב בשלמות
עם הארכיטקטורה הטבעית והביולוגית.

על משטח העבודה להיות נקי ויבש.
כיחול :יש להרטיב את המצע ,כדי להקטין ולאחד את
ספיגת השטח.לסלק את החלקים הרופפים ולמלא את
הנפחים החסרים ע”י שימוש במוצר עם אבקת חרס.
בשכבות של עד  0.5מ”מ.
ייצוב טיח סיד ישן :יש לנקות את המשטח מכל שאריות
צבע עד גילוי מלא של הטיח המקורי .יש להרטיב את
המשטח אולם לא עד כדי נזילת המים מהקיר.ישום
המוצר בעזרת כף טייחים מלדג’ ועם תחילת ההתקשות
יש לעבד עם ספוג טייחים עד לקבלת מראה אחיד.יש
להמתין להתייבשות מוחלטת לפני צביעה כ 48-שעות.

גוון
מגורען עדין  /מט.

מניפת פרסקו.

אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע
שלאחר יישום החומר .אין ליישם בטמפרטורה
שמעל  35מעלות צלזיוס או מתחת ל10 -
מעלות צלזיוס והלחות היחסית היא מעל .85%

מוכן לשימוש .במידת הצורך יש לערבב
במערבל לרענון החומר.

 12חודשים במקום קריר ובאריזה מקורית
וסגורה.

לנקות בגמר השימוש במים.

כ 2-ק”ג/מ”ר/מ”מ עובי.
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יבוש סופי 48 :שעות.

פח 25 :ק”ג.

רזנטה a, b, c
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מוצרים
משלימים

אנטי קראק
טיח מיוחד המתאים למילוי ומניעת סדקים בקירות.

המוצר הינו פתרון מושלם לבעיית סדקים
בטיח ומניעת סדקים בקירות חיצוניים
ופנימיים .מניעת סדקים בחיבורים בין קירות
גבס ללא שימוש ברשת .ניתן ליישום על גבי
טיח סיד ישן או חדש ,טיח מלט ,לבנים רגילות
ומבודדים תרמיים.

כושר הדבקות מצוין למשטחים סופגים .עובי
שכבה עד  5מ”מ מבלי לפגוע במעבר אדי מים.
החומר הנו טבעי וידידותי לסביבה.

גוון

נתונים טכנים

אופוויט  /בז’.

גמישות גבוהה המאפשרת יישום קל וקצר
(ידני או מכונה) .תכונה זו מקטינה את הפסדי
החומר ומונעת הווצרות סדקים .כושר הדבקות
גבוה ,חזק ויציב במיוחד .עמיד בפני עובש
ובקטריות .מכיל דבק פולימרי אלומינה ומ
ועשר בסיבי פייברטקסס המשפרים את
התכונות ועוזרים להתקשות מהירה וייצוב
כימי-פיזי גם בתנאי מזג אויר קשים.

אין ליישם בטמפרטורה העולה על  35מעלות
צלסיוס או יורדת מתחת ל  5מעלות צלסיוס.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.
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על משטח העבודה להיות מוצק ויבש .יש לסלק
חלקים רופפים ולמלא חורים בעזרת המוצר .יש
למרוח בעזרת כף טייחים בשכבה אחת או שתים.

 1מ”ר ל  2ק”ג  1מ”מ עובי
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן
ועשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה ,פני
השטח ותנאי מזג האוויר.

בין שכבה לשכבה כ  8שעות .ייבוש סופי
לאחר  48שעות.

מוכן לשימוש .במידת הצורך ניתן להוסיף מיים
ולערבל במערבל עד לקבלת תערובת הומוגנית.

פח  25ק”ג.

אנטי קראק
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בייסקוט
דבק אקרילי להדבקת רשתות.

המוצר הינו פתרון מושלם לבעיית סדקים
בטיח ומניעת סדקים בקירות חיצוניים
ופנימיים .ניתן ליישום על גבי טיח סיד ישן
או חדש ,טיח מלט ,לבנים רגילות ומבודדים
תרמיים.

כושר הדבקות מצוין למשטחים שונים ומגוונים
כגון טיח שחור ,שליכט לבן וכד’

גוון

נתונים טכנים

אופוויט  /בז’.

גמישות גבוהה המאפשרת יישום קל וקצר .תכונה
זו מקטינה את הפסדי החומר ומונעת הווצרות
סדקים .כושר הדבקות גבוה ,חזק ויציב במיוחד.
עמיד בפני עובש ובקטריות .מכיל דבק פולימרי
ומועשר בסיבים אקריליים המשפרים את תכונות
הגמישות של החומר ועוזרים להתקשות מהירה
וייצוב כימי-פיזי גם בתנאי מזג אויר קשים.

אין ליישם בטמפרטורה העולה על  35מעלות
צלסיוס או יורדת מתחת ל  5מעלות צלסיוס.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.
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על משטח העבודה להיות מוצק ויבש .יש
לסלק חלקים רופפים ולמלא חורים בעזרת
המוצר .יש למרוח בעזרת כף טייחים בשכבה
אחת או שתים .או בעזרת רולר ,ולהטביע את
הרשת בתוך הדבק.

 1מ”ר ל  2ק”ג  1מ”מ עובי
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן
ועשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה ,פני
השטח ותנאי מזג האוויר.

בין שכבה לשכבה כ  8שעות .ייבוש סופי
לאחר  48שעות.

מוכן לשימוש .במידת הצורך ניתן להוסיף מיים
ולערבל במערבל עד לקבלת תערובת הומוגנית.

פח  21ק”ג.

בייסקוט
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יסוד קושר סולבנטי
צבע יסוד בעל כושר היקשרות גבוה מתאים למערכת צבע גמיש ולתשתיות סופגות.

משמש כצבע יסוד על קירות חיצוניים לפני
יישום סופר גמיש חלק או שליכט אקרילי.

לצבע יכולת חדירה מעולה לתוך הקיר
המאפשרת עמידות לאורך זמן בחומרים
אלקליים ,ללא עופרת וכרומטים.

גוון
מט.

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה
מתחת ל 10 -מעלות צלסיוס והלחות היא מעל
 85%או כאשר צפוי גשם.

לבן.

יש להסיר צבע מתקלף מהקירות ולשטוף
היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של  120אטמ’
את פני השטח .יש לבצע תיקוני בטון וטיח
לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה
של חודש ימים) ניתן ליישם את יסוד קושר
רב גמיש בהתזה (איירלס) או גלילה ולאחר 4
שעות ייבוש ניתן ליישם את הצבע או מערכת
גמישה.

בהתאם לספיגת התשתית  6-8מ”ר לליטר ,
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן
ועלול להשתנות בהתאם לאופן העבודה ,פני
השטח ומזג אויר.

 1שעה .יבוש סופי  10שעות.
דילול בטרפנטין מינרלי עד .30%

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה ,באריזה פתוחה יש לכסות את החומר
בשכבה דקה של טרפנטין מינראלי ולאטום את
האריזה כדי למנוע כניסת אויר.

טרפנטין מינראלי.

 5.18ליטר.

יסוד קושר סולבנטי
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פריימר מינראלי שקוף

B4

פריימר על בסיס סילוקסאן שקוף לחיזוק התשתית ,לבקרת הספיגה ולשיפור יכולת הקישור לקירות.

ניתן ליישם על קירות פנימיים  /חיצוניים
כהכנה לטייחים וציפויים מינראלים .כמו כן
ניתן ליישם על קירות גבס מכוסים בשפכטל,
טיח סיד ,בטון מזויין ,קירות לבנים ,קירות אבן
ואבן טבעית.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה  ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה.
בעל גמישות וכושר הדבקות מצוין ,דוחה
עובש ופטריות.

יש להסיר צבע מתקלף מקיר ישן ,ללטש בנייר
לטש ולנקות מאבק לפני יישום הפריימר.
בקירות גבס יש ללטש את השפכטל בין הלוחות
ולנקות מאבק ,בטיח גבס יש לבצע ליטוש קל
בנייר לטש עדין ולאחר מכן ניתן ליישם את
הפריימר בעזרת רולר  ,מברשת או התזה.

גוון
חצי מבריק  /משי.

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת
ל 7 -מעלות צלסיוס או כאשר צפוי גשם.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה

שקוף.

בהתאם לספיגת התשתית  3-4מ”ר לליטר ,כושר
הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ועלול להשתנות
בהתאם לאופן העבודה ,פני השטח ומזג אויר.

דילול במים עד .10%

בין שכבות ולמגע 4-6 :שעות  ,יבוש סופי:
 24שעות.

 18 ,5ליטר.

פריימר מינרלי שקוף
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פריימר אקרילי

B4

יסוד קושר על בסיס מים לחיזוק התשתית ,לבקרת הספיגה המאפשר התקשרות
לציפויים וצבעים עליונים.

ניתן ליישם על קירות פנימיים  /חיצוניים
וכשכבה ראשונה על טיח שחור ,או בטון לפני
יישום שליכט אקרילי ,או צבע גמיש ,וכיסוד
על קירות צבועים בצבעים אקריליים.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .בעל
גמישות וכושר הדבקות מצוין ,דוחה עובש
ופטריות.

גוון
מט.

לבן.

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה
מתחת ל 7 -מעלות צלסיוס או כאשר צפוי
גשם.

כושר כיסוי בהתאם לספיגת התשתית כ  2מ”ר
לליטר .כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל
מיומן ועלול להשתנות בהתאם לאופן העבודה,
פני השטח ומזג אויר .

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.

דילול במים .20%-25%

יש להסיר צבע מתקלף מקיר ישן  ,ללטש
בניר לטש ולנקות מאבק  ,טיח שחור חדש יש
לשטוף במים להסרת גרגירי טיח רופפים,
על גבי קירות גבס יש ללטש את השפכטל
בין הלוחות ולנקות מאבק  ,על גבי טיח גבס
יש לבצע ליטוש קל בנייר לטש עדין ,בקירות
צבועים יש לשטוף בלחץ מים להסרת פיח,
אבק ולכלוך .יישום הפריימר בעזרת רולר או
בהתזה ושימוש במברשת בפינות היכן שהרולר
אינו מגיע.

בין השכבות ולמגע  4-6:שעות  ,יבוש סופי:
 24שעות.

 18 ,5ליטר.

פריימר אקרילי
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פריימר קוורץ

B4

פריימר יסוד מגורען ומחוספס לחיזוק התשתית ולקישור בין הקיר לטייחים מינרלים.

ליישום על גבי טייחים מינרלים ועל קירות
חלקים כגון :טיח גבס ,לוחות גבס ,בטון חלק,
צמנטבורד וקירות צבועים.

מצטיין במעבר אדי מים גבוה ,מונע הצטברות
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה .בעל
גמישות וכושר הדבקות מצוין ,דוחה עובש
ופטריות.

גוון
לבן גרגירי.

יש לנקות את פני השטח מאבק  ,לכלוך ,וחלקי
צבע רופפים על מנת לקבל תשתית חזקה
ויציבה  .בקירות חיצוניים ישנים יש לשטוף את
הקירות עם מכונת לחץ מים גבוה של לפחות
 150אטמ’ ולהמתין עד ליבוש מלא.
ניתן ליישם פריימר קוורץ ברולר או מברשת
לכיסוי מלא של פני השטח ולהמתין לפחות
כ 5 -שעות ליבוש מלא לפני יישום שכבה
עליונה כגמר.

בהתאם לספיגת התשתית  18ליטר =  90מ”ר בשכבה אחת.
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ועלול
להשתנות בהתאם לאופן העבודה ,פני השטח ומזג אויר.
מט.

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה
מתחת ל 7 -מעלות צלסיוס או כאשר צפוי
גשם.

מוכן לשימוש.

בין שכבות ולמגע 4-6 :שעות ,יבוש סופי24 :
שעות

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.

מים וסבון.

 18 ,5ליטר.

פריימר קוורץ
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סילר סילוקסאן
סילר על בסיס סילוקסאן להגנה על קירות חיצוניים ומפני הדבקות פיח ואבק סביבתי.

דוחה מים על משטחים סופגים להגנה
על הקירות מפני חדירת גשם ,לאיטום
(אימפרגנציה) של חדרים רטובים ,איטום
קירות מבלי לפגוע בכושר הנשימה של טיח
סיד ,קירות לבנים ,קירות אבן ,אבן מלאכותית,
אבן טבעית ,טיח ,בטון מזוין ועוד.
אין ליישם על חומרים שאינם סופגים.

חודר עמוק לתשתית ,מונע חדירת מים מבלי
לפגוע במעבר אדי מים ,מאפשר לקיר לנשום,
עמיד במשטחים אלקאלים ,אינו משנה אחידות
הגוונים על המשטחים המצופים.

על המשטחים להיות נקיים ויבשים מאבק
ושומנים .יש ליישם בעזרת מברשת ,רולר,
מרסס גב או מרסס ידני .מומלץ ליישם בשתי
שכבות .על הספיגה להיות הומוגנית.

גוון

84

מט.

שקוף.

בהתאם לספיגת התשתית  3.5 – 3מ”ר לליטר.
כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן
ועלול להשתנות בהתאם לאופן העבודה ,פני
השטח ומזג אויר.

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה
מתחת ל 7 -מעלות צלסיוס או כאשר צפוי
גשם.

מוכן לשימוש.

 1-2שעות למגע ,יבוש סופי  12שעות.

 12חודשים במקום קריר באריזה מקורית
סגורה.

טרפנטין מיד לאחר השימוש.

 18 ,5 ,1ליטר

סילר סילוקסאן
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weber.dry bloc
weber elasto2
weber.dry osmo G
weber.dry osmo
weber.dry S23

וובר דריי בלוק

weber.dry bloc
חומר איטום ביישום אחד ,עמיד גם בפני לחץ מים קבוע.
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נתונים טכניים
איטום רצפות ,קירות ותקרות פנים וחוץ.
איטום קירות בטון או מצעים בפרויקטים
הידראוליים ומנהרות בעלות לחץ גבוה של
מים.

אחוז מים בתערובת

30%

אורך חיי התערובת

 20שניות

זמן התקשות

 30-40שניות

עובי לשכבה

 2-3מ”מ

עובי מרבי כולל

פחות מ 5 -מ”מ

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

משקל סגולי למוצר המוקשה

 2ק”ג לליטר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

>  40ניוטון לממ”ר

הידבקות

≥  1ניוטון לממ”ר

פני השטח חייבים להיות קשים ,מוצקים ,נקיים
ומחוספסים .יש לבצע מפתח ברוחב ועומק של כ 2-3
ס”מ בסדקים ואזורי כניסת המים .יש להסיר את כל
החלקים הרופפים ולנקות בקפידה.
• יש לערבב רק את הכמות בה ניתן להשתמש בתוך 30
שניות (כתכולת כף טייחים אחת או שתיים)
• יש לערבב את החומר במים עד לקבלת מרקם משחתי
אחיד ולעבד את התערובת במהירות בעזרת ידיים מוגנות
בכפפות גומי עד שהחומר מתחיל להתקשות.
• יש לדחוס את התערובת במהירות לתוך הסדק וללחוץ
במשך מספר דקות ,לאחר מכן יש לשפשף עם כיוון
השעון.
• משטחים מטפטפים דורשים טיפול באבקת weber.
 .dry.blocיש לפזר את האבקה בזהירות ולשפשף
ישירות על המשטח.
• יש לכסות בחומר מסוג  weber.tec.MC200בתוספת
weber.tec.L50

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.

 2.8ק”ג למ”ר למ”מ עובי.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  5ק”ג.

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.

וובר אלסטו 2

weber elasto2
תערובת דו-רכיבית גמישה לאיטום מרפסות וחדרים רטובים.
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נתונים טכניים
איטום מרפסות ,טראסות ,מיכלים ובריכות שחיה
לפני הנחת אריחים קראמיים .ציפוי גמיש לטיח,
לוחות ציפוי ,משטחי בטון עם סדקים זעירים
ומבנים מתועשים .הגנה על משטחי בטון בפני
ערפיח ,הידרוכסיד פחמן ,כלורידים ,סולפאטים,
וכד’ .ציפוי אוטם לקירות תת-קרקעיים .איטום
למיכלי אחסון מים (כולל מי שתייה – אישור
 ARPAלציות ל.)DPR 174/2004-

תכונות מיוחדות
תערובת דו-רכיבית בעלת גמישות מצוינת,
אטימות גבוהה למים ,מגינה על בטון ,בפני
קרבונציה ,תשתית לאריחים קראמיים וריצוף.

הגבלות

יחס משקלי לתערובת (אבקה ללאטקס)

3:1

 pHלתערובת
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משקל סגולי לתערובת

 1.65גרם לסמ”ק

אורך חיי התערובת

			  50דקות

עובי מינימאלי

			  1מ”מ

עובי מקסימאלי לשכבה

			  2מ”מ

משך זמן המתנה בין ציפויים עוקבים
טמפרטורת יישום

			  5-35מע’ צל’

		
המשטח ניתן לשימוש אחרי

 24-48שעות

זמן המתנה לפני ריצוף אריחים קראמיים

 4-5ימים

זמנים אלה מחושבים בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס .יש להתאים את
הזמנים המצוינים בטבלה לתנאי האקלים.

אין להשתמש בעוביים העולים על  2מ”מ לציפוי,
על משטחים מאובקים ,לא ישרים או ניזוקים.
אין להשתמש על משטחים עם פריחות מלח
או כתמי שמן ,על ציפויים ביטומניים או מוצרי
זפת בכלל.

 1.6ק”ג למ”ר למ”מ.

 4-6שעות

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

התשתית חייבת להיות יציבה ומלוכדת ללא כל אבק או לכלוך.
שטח לא אחיד עלול להקשות על יישום המוצר ולגרום
להבדלים בעובי הציפוי .יש לסלק ולתקן חלקים רופפים ע”י
שימוש במוצרים ממגוון מוצרי .weber tecאם המשטח סופג
במיוחד ,יש להרטיבו במים לפני יישום החומר .באקלים יבש
או חם במיוחד מומלץ להגן על המשטחים בפני איוד מהיר ע”י
שמירה על הלחות והצללה.
יש לרוקן את מיכל הלאטקס (רכיב  )Bלמיכל נקי ומתאים
ולערבב בצורה רציפה תוך הוספת שקית האבקה (רכיב .)A
יש לערבב תוך שימוש במקדחה במהירות סיבוב נמוכה (500
סל”ד) עד לקבלת תערובת אחידה .יש להימנע מיניקת אוויר
לתערובת .תוך שימוש בכף טייחים ליישור ,יש למרוח שכבה
בעובי  2מ”מ לכל היותר .באם ישנם סדקים או פגמים קשים
יש להניח רשת סיבי זכוכית פיברטקס (למשל  4X4מ”מ) בתוך
ציפוי ה Weber Elasto2-ולהשתמש ברצועות או בחלקים
מיוחדים (פינות ואטמים) על תפרי התפשטות ,חיבורי קיר
לקיר וקיר לרצפה ,צינורות ונקזים בחדרי אמבטיה ,מקלחונים,
מטבחים ,וכד’ כשהמוצר עדיין לח .יש למרוח שכבה שנייה
לאחר התייבשות השכבה הראשונה (אחרי כ 4-שעות) .יש
לשים לב להתקשות המוצר עם התייבשותו ובמידת הצורך,
לרסס מים על פני השטח .יש להמתין לפחות  4ימים לפני
ריצוף התשתית באריחים קראמיים .ניתן להשתמש בweber-
 col pro HPליישום רובה בין התפריםweber color flex .
או מוצרים מקו מוצרי  . weber color , Weber L50ניתן
ליישום על גבי לוחות מלט ,בטון מוקשה ,טיח על בסיס מלט
או הנחה על רצפות קיימות.

שק  25ק”ג.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים מרבי

 0.4מ”מ

צפיפות נראית לאבקה

 1.45ק”ג לליטר

משקל סגולי ללאטקס

 1.05ק”ג לליטר

 pHללאטקס
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תכולת מוצקים באבקה ב 450-מע’ צל’

99%

תכולת גומי יבש ב 105-מע’ צל’

50%

הידבקות לבטון

≥  1ניוטון לממ”ר

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.

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.

וובר דריי osmo g

weber.dry osmo G
טיח אוטם עמיד בפני חומרים אגרסיביים.
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תכונות מיוחדות
אטימת מבנים המיועדים להכיל מים כולל
מים כימיים ,כגון מיכלים ,בורות מים ,תעלות,
צנרת או מאגרים (כולל מי שתייה ,אישור
 ARPAלעמידה בדרישות ,)DPR 174/2004
בריכות שחייה וכד’ .מרתפים ,פירי מעלית
וחדרים תת-קרקעיים וכו .אטימת תמיכות,
יסודות וקירות בטון.

חומר אטימה על בסיס מלט עמיד בפני
חדירת מים וחומרים אגרסיביים בעל פעולת
מינראליזציה אוסמוטית עם אטימה כפולה.
מתאים לאיטום מיכלי מים .מתאים למגע עם
מי שתייה .עמיד ויציב לאורך זמן.

הגבלות
אין להשתמש על משטחים חודרים ונקבוביים
במיוחד בשטחי חלחול מים ללא אטימה
קודמת ב ,weber.dry.block-טיח ,טיח על
בסיס סיד כבוי ,משטחים שכבר טופלו בצבע,
שרף ,או מוצרי זפת ,אלא אם כן התשתית
הוסרה לגמרי ,משטחים הנתונים לתנועה כגון
גגות ,מרפסות ,כיסויים ,תקרות ,כאלטרנטיבה
לפתרונות קונבנציונאליים.

 2ק”ג למ”ר לעובי  1מ”מ.
 4ק”ג למ”ר לעובי  2מ”מ.

שק  25ק”ג.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

על שטח הפנים להיות נקי ,אחיד ורטוב במדויק לדחיית
מים .יש להסיר חלקים רופפים ,כתמי שומן ושאריות חומר
שחרור בעזרת שימוש בסילון מים .יש לאטום משטחים
סופגים ע”י שימוש ב  weber.dry.blockיש לסתת
משטחים מחוספסים על בטון כגון מוטות מרווחים ,עוגנים,
יסודות אבן רופפים ותבניות יציקה לעומק  3ס”מ ולתקן
בעזרת שימוש בטיח על בסיס מלט נגד התכווצות כגון
 weber.tec.MS200או ( weber.tec.MC320מהיר יותר).
יציקות משולשות של לפחות  10ס”מ יש לבצע בפינות
תוך שימוש ב -וובר.טק  MC200או וובר.טק  .MC202הנח
להתקשות יומיים-שלושה .יש להרטיב היטב את פני השטח
במים נקיים עד לספיגה מלאה .יש לערבב weber.Dry
 Osmo Gב 6-ליטר מים נקיים לשק של  25ק”ג עד לקבלת
מרקם דייסתי ודביק .יש להניח לתערובת לעמוד למשך 15
דקות ולאחר מכן יש לערבב שוב מבלי להוסיף מים .יישם
שתי שכבות של  weber.Dry Osmo Gבעזרת מברשת
בנאים שטוחה או מברשת גדולה .יש ליישם את השכבה
השנייה מיד עם התקשות השכבה הראשונה .ניתן ליישם
 weber.dryבעזרת מרסס טיח ולפזר את החומר בצורה
אחידה ע”י מברשת גדולה .במקרה זה ,יש להקטין מעט
את כמות המים בתערובת .במקרה של יישום על רצפה ,יש
לכסות את המשטח בשכבה דקה של מלט וחול בתוספת
 weber L50אחרי לפחות  12שעות ולא יותר מ 24-שעות
וישר לעובי  2-3ס”מ .בעת ביצוע איטום כנגד הקרקע ,הגן
על המשטח באמצעות לוחות פוליסטירן להאצת הטבילה
החוזרת ולמתן בידוד חום.

נתונים טכניים
		
גודל חלקיקים מרבי
הידבקות לבטון

<  0.5מ”מ

			 1ניוטון לממ”ר
≥

התנגדות ללחץ עומס הידראולי 2 :באר
עובי  1מ”מ
התנגדות ללחץ עומס הידראולי 5 :באר
עובי  2מ”מ
התנגדות להלם נגדי :עובי  1מ”מ

 2באר

התנגדות להלם נגדי :עובי  2מ”מ

 5באר

		
התנגדות לשחיקה (טאבר)

<  1.5גר’

התנגדות לקורוזיה
(סולפאטים ,כלורידים)

 0מ”מ

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

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.

וובר דריי OSmo

weber.dry osmo
טיח איטום נגד מים.
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נתונים טכניים
אטימת קירות ורצפות הנתונים ללחצי מים
חיוביים או שליליים ,עם בליטות ושקעים
מקומיים של  5ו 15-ו 20-מ”מ כגון :מרתפים,
מוסכים ,פירי מעלית ,מצעי יסודות ,מבנים
המשמשים לאחסון מים ,אפילו אגרסיביים
כגון מיכלים ,תעלות וצינורות ,מיכלים (כולל
מי שתייה ,אישור  ARPAלעמידה בדרישות
 )DPR 174/2004ובריכות שחיה.

אחוז מים בתערובת

18-19%

זמן ערבוב

 4-5דקות

אורך חיי התערובת

		

 60דקות
 15ימים

		
עבידות***
עובי מינימאלי

		

 5מ”מ

עובי מקסימאלי

		

 20מ”מ

הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית של .50%
תנאי אקלים שונים עלולים לשנות משמעותית את הזמנים המצוינים בטבלה.

תכונות מיוחדות

*** בתנאי אוורור טובים

טיח בניה מעולה אוסמוטי :קל ומהיר לשימוש
בציפוי אחד .מתאים גם לבניה בלבנים .מיושם
ידנית או ע”י מכונה .מתאים למגע עם מי
שתייה .מתאים לאיטום מיכלי אחסון מים.

הגבלות

 2ק”ג למ”ר ל 1-מ”מ עובי.

אין ליישם על תשתיות העלולות להסדק ,רצפות
תחת תנועת הולכי רגל (יש לצקת לוח הגנה),
משטחים חודרים ונקבוביים במיוחד בשטחי
חלחול מים (אטום קודם ב-וובר.דריי בלוק),
מרפסות או כיסויים ,כאלטרנטיבה לפתרונות
קונבנציונאליים ,תשתיות שכבר נצבעו ,צופו בשרף
או במוצרי זפת ,אלא אם כן אלה הוסרו לגמרי.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שטח הפנים חייב להיות נקי ,רציף ורטוב לדחיית מים .התשתית
יש להסיר חלקים רופפים .יש להסיר כתמי שומן ושאריות חומר
שחרור תוך שימוש בסילון מים .יש לאטום מים מטפטפים או
משטחים חודרים ע”י שימוש ב  .weber.dry.blockיש לסתת
שטחים מחוספסים על בטון כגון מוטות מרווחים ,עוגנים,
יסודות אבן רופפים ותבניות יציקה לעומק  3ס”מ ולתקן תוך
שימוש בטיח על בסיס מלט נגד התכווצות כגון weber.tec.
 .MC202יציקות משולשות של לפחות  10ס”מ .יש לבצע בפינות
תוך שימוש ב .weber.tec.MC202-יש להשתמש בweber. -
 tec.MC220למילוי שקעים של יותר מ 2-ס”מ .ניתן ליישום
בעזרת מערבל מכאני ,כף טייחים ,מרסס טיח ,כף טייחים
ליישור מפלדה ,כף טייחים ליישור מפלסטיק או ספוג.
יש להרטיב היטב את פני השטח במים נקיים עד לספיגה מלאה.
יש לערבב  Weber.Dry Osmoב 4.5-5 -ליטר מים נקיים לשק
של  25ק”ג ,בעזרת מערבל מכאני או בעזרת מערבל איטי
במשך  4-5דקות עד לקבלת מרקם אחיד .יש ליישם שכבה
רכה ומחוספסת ולאחריה שכבה נוספת בעזרת כף טייחים
בעובי של לא יותר מ 10-מ”מ .כאשר השכבה הראשונה
מתחילה להתקשות ,יש לישם שכבה שנייה ולהחליק בעזרת
כף טייחים להחלקה .העובי הכולל לא יעלה על  20מ”מ .ניתן
ליישם  Weber.Dry Osmoגם ע”י שימוש במרסס טיח .במקרה
זה לחץ בחוזקה והדק היטב תוך שימוש בכף טייחים להחלקה
מפלדה.

שק ניר  25ק”ג.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים מרבי

<  1.2מ”מ

משקל סגולי למוצר

 1.9ק”ג לליטר

הידבקות לבטון

≥  1ניוטון לממ”ר

התנגדות ללחץ עומס הידראולי:
עובי  5מ”מ

 3באר

התנגדות ללחץ עומס הידראולי:
עובי  10מ”מ
התנגדות לקורוזיה
(סולפאטים ,כלורידים)

 5באר
 0מ”מ

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

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.

וובר דריי S23

weber.dry S23
ציפוי נוזלי אלסטו  -ביטומני לאיטום בהברשה.
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נתונים טכניים
לתיקון ו/או שיקום איטומים ,שיקום
תשתיות ישנות ו/או ציפויים שאיבדו את
תכונות האטימה שלהם .ניתן לשימוש
מתחת לאריחים ,ציפויים תחתונים ,מרפסות,
מרזבים ,אדניות ,מקלחות וחדרי אמבטיה.
הודות לנוסחת החומר שנחקרה כדי להקנות
גמישות גבוהה ,קל לשימוש על משטחים
אנכיים כדי לטפל בבטון שנבנה בתוך הקרקע.

יבש למגע אחרי

 3שעות

מתקשה לגמרי אחרי

 24-36שעות

עמידות בגשם ובטל אחרי

 6שעות

זמן המתנה לפני הנחת אריחים

 72שעות

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

תכונות מיוחדות

צורה

משחה צמיגה

משקל סגולי למוצר לאחר התקשותו

 1.3ק”ג לליטר

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.

ניתן ליישום על גבי ציפויי ביטומן תחתוני ,זפת ,ניר
זפת ,מלט סיבי ,עץ ,לבנים ,אבן ,אבני טוף ,מתכת ,בטון
וטיח על בסיס מלט .על התשתית להיות יציבה ונקייה.
יש להסיר חלקים רופפים או תרכובות שומניות לפני
המריחה .תשתיות ביטומניות או ציפויים ישנים עם
חלקים מתקלפים או בועות יש לשרוף או לתקן .תשתיות
בבטון של מלט סיבי המכוסים באזוב או בעובש יש
לשטוף מראש בתמיסת “אקונומיקה”  10%ולהברישן
היטב אחרי  3שעות .אם התשתית נקבובית במיוחד ,יש
לטפל ב RA13 weber prim -ולהמתין לפחות  8שעות
להתייבשותה .יש לערבב היטב את המוצר וליישם
בעזרת מברשת או רולר לפחות שתי שכבות .יש ליישם
את השכבה השנייה לאחר התקשות השכבה הראשונה.
ניתן לרצף ישירות על החומר באריחים קראמיים כ72-
שעות לאחר היישום ובכל מקרה רק כאשר החומר יבש
לגמרי .יש להשתמש בדבקים מעורבים עם חומר קושר
ממשפחת .weber.col.pro

קל לעיבוד ולגימור ,הידבקות מצוינת
לתשתית ,יוצר מחסום אדים ,תואם לדבקים
עם חומרי קישור מעורבים ,עמידות מצוינת
בפני בלאי וקרני  ,UVמתאים עבור שיקום או
איטום מרפסות לפני הנחת אריחים קראמיים.
 1.5-2ק”ג למ”ר.

הגבלות
אין ליישם על גבי טיח על בסיס סיד כבוי או גבס.
ציפויים תחתונים או ציפויי ביטומן לפני שהגבס או
השמן שעל המשטח נעלמו (בדרך כלל  3חודשים
אחרי ההנחה).

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מכפור וחום.

דלי של  20-5ק”ג.

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.

weber.tec MC200
weber.tec MC230
weber.tec MT32
weber.tec fast50
weber.tec fer

weber.tec MC200
טיח סיבי מתקשה בצורה רגילה לתיקון בטון.
וובר טק MC200
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נתונים טכניים
שיקום חלקים חסרים של קורות או עמודים,
תיקון חלקי יציקות בלויים ,רצפות ,מדרגות,
קרניזים ,מרפסות וחזיתות .תיקון בטון
ובטון מזוין שהתבלה בפנים או בחוץ .הכנת
המשטחים לאיטום מים בעזרת weber.dry.
os 510 ,weber.dry.515 ,weber.dry.520
תיקון טיח צמנטי מוקשה ולבנים מלאות,
בפנים או בחוץ .תיקון חלקים בלויים של טיח
צמנטי ובניה מוצקת .תיקון קורות או עמודי
בטון ובטון מזוין שהתבלה.

הגבלות
אין ליישם בעובי של פחות מ  1ס”מ .אין ליישם
על טיח ,משטחים צבועים או משטחים בעלי חוזק
מכאני לקוי.

תכונות מיוחדות

אורך חיי התערובת

שעה

עובי מינימאלי

 1ס”מ

עובי מקסימאלי לשכבה

 5ס”מ

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

גודל חלקיקים

 1.4מ”מ

צפיפות למוצר המוקשה

 1.9ק”ג לליט

הידבקות לבטון

≥  1.5ניוטון לממ”ר

חוזק ללחיצה אחרי  28יום

 40ניוטון לממ”ר

חוזק לכפיפה אחרי  28יום

 7ניוטון לממ”ר

מודול האלסטיות

 25000ניוטון לממ”ר

על משטח העבודה להיות קשה ,נקי וללא אבק .יש להסיר
חלקים רופפים ומתקלפים .יש להסיר זיונים מחומצנים
וחלודה ממוטות זיון בעזרת מברשת פלדה או ניקוי חול.
יש לשטוף היטב את המשטחים בהם מתכוונים לטפל.
יש לערבב שקית של  weber.tec.MC200ב 4-ליטר מים
נקיים ולבחוש בעזרת מקדחה במהירות איטית.
יש לטפל במשטחי ברזל בטיח נוזלי מסוג weber.tec.
 ferולאחר ההתקשות ליישם שכבה נוספת של החומר
על פני כל השטח הדורש תיקון (מתכת ובטון כאחד)
על מנת ליצור שכבה דביקה עליה ייושם weber.tec.
 .MC200בתוך שעתיים מיישום  ,weber.tec.ferלפני
שהחומר מתקשה ,יש ליישם  weber.tec.MC200בעזרת
כף טייחים .יש ליצור שכבה בעובי של עד  5ס”מ וללחוץ
בחוזקה לכיוון התשתית .ניתן ליישם כשכבה יחידה.
במידה ויש צורך בשכבה נוספת ,יש ליישם שכבות בעובי
מירבי של  5ס”מ לכל שכבה .כאשר החומר מתקשה
ניתן להחליק .יש לוודא שהחומר מתקשה כראוי על ידי
הרטבתו ביום הראשון במידת הצורך .לצרכי דקורציה
מומלץ להשתמש בצבע נגד קרבוציה weber.tec.flex.L
ניתן ליישום על מבנים עשויים בטון ובטון מזוין.

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

הידבקות וחוזק מצוינים ,עבידות מצוינת
לעובי הדרוש ,עמיד לסולפאטים ,סיבי.

 19ק”ג למ”ר לעובי ס”מ.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  25ק”ג.

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.

weber.tec MC230
טיח אוניברסאלי מזוין בסיבים לעבודת שיקום חזיתות.
וובר טק MC230
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נתונים טכניים
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.

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
ב-וובר.טק .)MC 200

יחס ערבוב

 1שקית חומר  4ליטר מים

אורך חיי התערובת

שעתיים

עובי מינימאלי

 3מ”מ

עובי מקסימאלי לציפוי על קירות

 5ס”מ

עובי מקסימאלי לציפוי על תקרות

 3ס”מ

עובי כולל מרבי על קירות

 10ס”מ

עובי כולל מרבי על תקרות

 8ס”מ

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.ferולאחר 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  3ס”מ בתקרות .ניתן לעבות בעזרת שכבה שנייה
שתיושם מיד עם התקשות השכבה הראשונה.

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות
יחסית של  .50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות
והטמפרטורה בשטח.

נתונים טכניים
תכונות מיוחדות
 14ק”ג למ”ר לעובי ס”מ.

סיבי,משקל סגולי נמוך ,עמידות מצוינת
בתנאי אקלים ,עבידות מצוינת על תקרות
וקירות ,גימור עדין.

שק  25ק”ג.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

גודל חלקיקים מרבי

 1.4מ”מ

צפיפות למוצר המוקשה

 1.5ק”ג לליטר

הידבקות לבטון

≥  0.8ניוטון לממ”ר

חוזק ללחיצה אחרי  28יום

 20ניוטון לממ”ר

חוזק לכפיפה

 5ניוטון לממ”ר

מודול האלסטיות

<  11000ניוטון לממ”ר

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

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.

weber.tec MT32
חומר מליטה לשחזור ושיקום לאלמנטים דקורטיביים (קרניזים ועיטורים).
וובר טק MT32
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נתונים טכניים
שיקום כרכובים ויציקות .תיקון ושיחזור כיפות
ועיצובים .ניתן ליישם על תשתיות לבנים ,אבן
גיר עמידה ,בלוקי בטון ,חומרי מלט ,בטון.

תכונות מיוחדות
תיקון ושחזור אלמנטים עבים במיוחד בטיח
שאינו מתכווץ ,עשיר בסיבים ,מודול אלסטיות
נמוך ,בדומה לאבנים בהירות במבנים
היסטוריים .יש לערבב את weber.tec.mt32
במים בלבד ולמרוח בעובי של עד  5ס”מ
בצורה ידנית ,כשזמן העיצוב הוא  40דקות
וחוזק לחיצה אחרי  28ימים הוא  10ניוטון
לממ”ר והצריכה  1.6ק”ג לליטר .בכל נקודות
המגע עם אלמנטים שיש בהם גבס יש לטפל
קודם ב.weber.prim PF15 -

 1.6מ”ר לס”מ עובי.

מים לערבוב

19-21%

אורך חיי החומר המעורבב

 10דקות

זמן עבידות החומר

 40דקות

זמן התקשות התחלתית

 20דקות

זמן התקשות סופית

 30דקות

עובי מינימאלי

 1ס”מ

עובי מרבי לשכבה

 5ס”מ

עובי מרבי כולל

 15ס”מ

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

 12חודשים באריזה מקורית במקום יבש.

יש לנקות היטב את התשתית ולהסיר חלקים רופפים
ומתקלפים .יש להרטיב היטב את המשטח .יש טפל במוטות
ברזל ב weber.tec.fer -ולהניח לחומר להתקשות .יש
לטפל בנקודות מגע עם אלמנטים מטיח בweber.prim. -
 PF15ואחר למרוח שכבה ראשונה של weber.tec.TM32
כעבור שעתיים-שלוש .יש למרוח את weber.tec.TM32
בשכבות בעובי  5ס”מ לכל היותר כל אחת עד לקבלת
העובי הרצוי בעזרת כף טייחים .ניתן לעצב בצורות שהוכנו
מראש .זמן עבודה כ 20-דקות .בשכבות עבות במיוחד
השתמש ברשת פיברטקס בין השכבות.

הגבלות
תחום טמפרטורות 5-30 :מע’ צל’ .זמן השימוש בחומר
המעורבב עלול להשתנות עם הטמפרטורה .אין להשתמש
על קירות קפואים או כשיש סכנת כפור ב 24-השעות אחרי
השימוש .אין להשאיר שקים בשמש לפני השימוש .אין להוסיף
חומרים או מים מעל הכמויות המצוינות במפרט ויש לערבב את
כמות החומר בה יעשה שימוש תוך  10דקות .אין להשתמש על
טיח ,משטחים צבועים ,משטחים רופפים ,חומרים מתקלפים
ו/או סופגים מאד.

שק  25ק”ג.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים

 1.4מ”מ

צפיפות המוצר המוקשה

 1.5ק”ג לליטר

הידבקות לבטון

>=  0.8ניוטון לממ”ר

חוזק ללחיצה אחרי  28יום

 20ניוטון לממ”ר

חוזק לכפיפה אחרי  28יום

 5ניוטון לממ”ר

מודול אלסטיות

פחות מ 11000-ניוטון לממ”ר.

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

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.

weber.tec fast50
טיח אוניברסאלי מתקשה במהירות משוריין בסיבים.
וובר טק פאסט 50
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נתונים טכניים
לחידוש קירות פנימיים וחיצוניים.

התקשות סופית ב 5-25-מע’ צל’

 15-30דקות

תחילת התקשות ב 22-30-מע’ צל’  5-10דקות
משך חיי התערובת

 8דקות

ניתן לצביעה אחרי

 4שעות

ניתן לצפות באריחים קראמיים

 8שעות

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.ferולהמתין 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.

עם חומר קושר אחרי

תכונות מיוחדות
סיבי ,ניתן לצביעה מיד אחרי היישום ,גימור
עדין ,מתאים לאביזרים קלים ,לא מאכל
מתכות.

עובי מינימאלי

 2מ”מ

עובי מקסימאלי לשכבה

 4ס”מ

עובי כולל מרבי

 7-8ס”מ

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים

<  0.8מ”מ

צפיפות למוצר המוקשה

 1.8ק”ג לליטר

התנגדות ללחיצה

אחרי  3שעות  4ניוטון לממ”ר
אחרי  24שעות  6ניוטון לממ”ר
אחרי  7ימים >  10ניוטון לממ”ר
אחרי  28ימים >  20ניוטון לממ”ר

התנגדות לכפיפה אחרי 28

 18ק”ג למ”ר לס”מ עובי.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

 5ניוטון לממ”ר

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

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.

weber.tec fer
טיח נוזלי מגן לבטון מזוין ולמוטות זיון.

וובר טק פר

27

נתונים טכניים
הגנת מוטות זיון בבטון מזוין בפני קורוזיה.

הידבקות לבטון

 2.5ניוטון לממ”ר

ספיגה נימית

>  0.1ק”ג למ”ר
לשעה בחזקת חצי

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

תכונות מיוחדות
נטול כלוריד ,ציפוי דביק לתיקונים ,הידבקות
מצוינת.

 1.8ק”ג למ”ר לעובי מ”מ.

שק של  5ק”ג.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

פני השטח חייבים להיות קשים ,מוצקים ,נקיים
ומחוספסים .יש לבצע מפתח ברוחב ועומק של כ2--
 3ס”מ בסדקים ואזורי כניסת המים .יש להסיר את כל
החלקים הרופפים ולנקות בקפידה.
• יש לערבב רק את הכמות בה ניתן להשתמש בתוך 30
שניות (כתכולת כף טייחים אחת או שתיים)
• יש לערבב את החומר במים עד לקבלת מרקם משחתי
אחיד ולעבד את התערובת במהירות בעזרת ידיים מוגנות
בכפפות גומי עד שהחומר מתחיל להתקשות.
• יש לדחוס את התערובת במהירות לתוך הסדק וללחוץ
במשך מספר דקות ,לאחר מכן יש לשפשף עם כיוון
השעון.
• משטחים מטפטפים דורשים טיפול באבקת weber.
 .dry.blocיש לפזר את האבקה בזהירות ולשפשף
ישירות על המשטח.
• יש לכסות בחומר מסוג  weber.tec.MC200בתוספת
weber.tec.L50

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.

weber.therm family
weber.therm clima
weber.therm comfort
weber.therm AP50 bianco
weber.therm AP50 freestyle

weber.therm AP50 bianco
דבק חד-רכיבי להדבקה לוחות בידוד (קלקר) וציפוי קלקר לפני ביצוע שכבות גמר.

וובר תרם
לבן AP50
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נתונים טכניים
להדבקה וסידור לוחות בידוד עשויים
פוליסטירן (“קל-קר”) ,פוליאורתן ,סיבים
מינראליים או שעם על כל סוגי משטחי פנים
וחוץ ,ישנים וחדשים.

אחוז מים בתערובת

19%

זמן השהייה לתערובת

 10דקות

אורך חיי התערובת

 6שעות

זמן המתנה דרוש לעיגון

 1-3ימים

זמן נדרש לפני יישום שכבת זיון

 1-3ימים

זמן בין יישום שכבת זיון ויישום

 7ימים

גימור צבוע

תכונות מיוחדות
מוכן לשימוש וקל ליישום ,עבידות וזרימה
מצוינים ,הידבקות מצוינת למשטחים
מסורתיים ,דרך קלה ליישם צבע.

הגבלות
אין ליישם על משטחים חלשים ולא יציבים
או צבע מתקלף או סדוק .משטחים הסובלים
מלחות ומתכת .טמפרטורת היישום 5-35 :מע’
צל’ ,אין ליישם תחת אור שמש ישיר ,ברוח
חזקה או בגשם כבד .אין ליישם על משטחים
רטובים או בתהליך הפשרה או כשיש סכנת
קפיאה ב 24-השעות אחרי היישום.

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

ניתן ליישום על גבי לבנים ולבנים תרמיות ,אבן או חומרי
בניה מעורבים ,בטון ,בלוקי בטון או טוף ,תקרות ,טיח
ישן וחדש .על המשטח להיות יבש ואחיד ,ללא שאריות
שומן .יש להסיר צבע ישן וציפויים מתקלפים .יש לערבב
שק  25ק”ג בכ 5-ליטר מים נקיים במערבל במהירות
סיבוב נמוכה עד לקבלת משחה חלקה ללא גושים .הנח
לתערובת לעמוד  10דקות וערבב שוב לפני השימוש .יש
ליישם  weber.therm.AP50.biancoעל השוליים של כל
לוח בידוד וכן במרכז הלוח .התקן את הלוחות בהדרגה עם
תפרים אנכיים מדורגים וישר אותם ע”י הקשה בזהירות.
יש להמתין  1-3ימים לפני עיגון הלוחות בצורה מכאנית
בעזרת בורגי עיגון מפלסטיק .לאחר התקשות החומר,
החלק את המשטח במגרדת .יש ליישם שכבת עיגון
בעזרת כף טייחים משוננת ליישום השכבה הראשונה
של לבן שבו הושתלה רשת סיבי זכוכית עמידה לבסיס
 ,Weber therm AP50לאחר מכן מרח שכבה שניה של
 weber therm AP50 biancoמעורבב במים נקיים .המתן
 7ימים לפני יישום ציפוי גימור צבוע.

 5-7מ”ר להדבקה ולסידור.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  25ק”ג.

נתונים טכניים
צפיפות למוצר המוקשה

 1.37ק”ג לליטר

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

μ ≥ 30

מוליכות חום

 0.48וואט למטר למע’ קלווין = λ

התנגדות לכפיפה

 5.42ניוטון לממ”ר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

 11.2ניוטון לממ”ר

דפורמציה אלכסונית (דבק ניתן לעיוות ) S 1

 2.62מ”מ

 pHלתערובת

> 12

הידבקות לפוליסטירן מוקצף

 0.18ניוטון לממ”ר

הידבקות לסיבי זכוכית

 0.08ניוטון לממ”ר

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

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.

weber.therm AP50 freestyle
דבק חד-רכיבי להדבקת לוחות בידוד (קלקר) וציפוי קלקר לפני ביצוע שכבות גמר.

וובר תרם
 AP50פריסטייל
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נתונים טכניים
להדבקה וסידור לוחות בידוד עשויים
פוליסטירן (“קל-קר”) ,פוליאורתן ,סיבים
מינראליים או שעם על כל סוגי משטחי פנים
וחוץ ,ישנים וחדשים .ניתן ליישום על גבי
לבנים ולבנים תרמיות ,אבן או חומרי בניה
מעורבים ,בטון ,בלוקי בטון או טוף תקרות,
טיח ישן וחדש.

אחוז מים בתערובת

19%

זמן השהייה לתערובת

 10דקות

אורך חיי התערובת

 6שעות

זמן המתנה דרוש לעיגון

 1-3ימים

זמן נדרש לפני יישום שכבת זיון

 1-3ימים

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

תכונות מיוחדות
מוכן לשימוש וקל ליישום ,עבידות וזרימה
מצוינים ,הידבקות מצוינת למשטחים
מסורתיים ,דרך קלה ליישם צבע.

על משטח העבודה להיות יבש ,אחיד ,ללא שומן ושטחים
מסיסים במים ,מוצק ,מוקשה לגמרי ולא נתון לתנועה .יש
להסיר צבע ישן וציפויים ישנים שאינם מעוגנים היטב.
תוך שימוש במהירות סיבוב נמוכה ,יש לערבב את התוכן
של שק  25ק”ג בכ 5-ליטר מים נקיים עד לקבלת משחה
חלקה ללא גושים .יש להניח לתערובת לעמוד  10דקות
ולערבב שוב לפני השימוש.
מרח  weber therm AP50לבן על השוליים של כל לוח
בידוד וגם במרכז הלוח .התקן את הלוחות בהדרגה עם
תפרים אנכיים מדורגים וישר אותם ע”י הקשה בזהירות.
המתן  1-3ימים לפני עיגון הלוחות בצורה מכאנית תוך
שימוש בברגי עיגון מפלסטיק  Weber therm TAלאחר
שטיח ההדבקה והסידור ששימש להדבקת ברגי העגינה
התקשה ,החלק את המשטח במגרדת.
יישום שכבת עיגון תוך שימוש בכף טייחים משוננת
ליישום השכבה הראשונה של  Weber threm AP50לבן
שבו הושתלה רשת סיבי זכוכית עמידה לבסיס Weber
 , therm AP50לאחר מכן מרח שכבה שניה של weber
 therm AP50לבן מעורבב במים נקיים .המתן  7ימים
לפני יישום ציפוי גימור צבוע.

 5-7מ”ר להדבקה ולסידור.

הגבלות
אין ליישם על משטחים חלשים ולא יציבים
או צבע מתקלף או סדוק .משטחים הסובלים
מלחות ומתכת .טמפרטורת היישום 5-35 :מע’
צל’ ,אין ליישם תחת אור שמש ישיר ,ברוח
חזקה או בגשם כבד .אין ליישם על משטחים
רטובים או בתהליך הפשרה או כשיש סכנת
קפיאה ב 24-השעות אחרי היישום.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  25ק”ג.

נתונים טכניים
צפיפות למוצר המוקשה

 1.37ק”ג לליטר

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

μ ≥ 15

מוליכות חום

 0.48וואט למטר למע’ קלווין = λ

התנגדות לכפיפה

 5.42ניוטון לממ”ר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

 11.2ניוטון לממ”ר

דפורמציה אלכסונית (דבק ניתן לעיוות ) S 1

 2.62מ”מ

 pHלתערובת

> 12

הידבקות לפוליסטירן מוקצף

 0.18ניוטון לממ”ר

הידבקות לסיבי זכוכית

 0.08ניוטון לממ”ר

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

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.

weber.color basic
weber.col pro marmo
weber.color flex
weber.color premium

weber.color basic
רובה על בסיס מלט למילויי מישקים עד  4מ”מ.

וובר קולור בייסיק
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נתונים טכניים
מתאים למילוי בין אריחים קראמיים,
מוזאיקה ,אבן טבעית ,שיש ,שרף שיש ,אריחי
שיש משוחזרים ,אריחי טרה-קוטה ,בטון
משוריין ,אריחי זכוכית וקירות חיצוניים.

מים לערבוב

32-34%

משקל סגולי לתערובת

 1.95גרם לסמ”ק

אורך חיי התערובת

		

מעל  180דקות

טמפרטורת היישום

		

 5-35מע’ צל’

ניתן לשימוש אחרי

		

 24שעות

ציפוי מודבק 			

תכונות מיוחדות
חומר חד-רכיבי ,בלתי חדיר למים נופלים,
הידבקות מצוינת ,יציבות מצוינת לקרינת ,UV
עמיד בפני כפור.

אריחי רצפה מודבקים

		

 6-8שעות
 24-48שעות

רצפה מצופת טיח

 7-14יום

זמן הקשיה סופית

 14ימים

חומרים בעלי שטח פנים נקבובי כגון טרה-קוטה טוסקנית
צריכים לעבור טיפול מקדים בשכבת שעווה מתאימה.
חידוש מישקים (רובה) שטופלו :יש לנקות לכל עומקם
ולהסיר שאריות חומר קושר או טיח .יש לערבב את
המוצר במים נקיים ביחס הנתון בטבלה להלן עד לקבלת
תערובת אחידה ללא גושים .תערובות המשמשות למילוי
מישקים ברצפה יכולות להיות נוזליות יותר מתערובות
לשימוש בקירות .יש לוודא שהתפרים נקיים ללא חומר
קושר או טיח .יש לפזר את התערובת בעזרת סרגל גומי
ולוודא שהתפרים מלאים לגמרי .יש לנקות את שטח
הפנים בעזרת ספוג בצורה אלכסונית על התפרים.

נתונים טכניים
משקל סגולי נראה

		

 1.05גרם לסמ”ק

 pHשל התערובת

		

12

		
רעילות *
דליקות *

זמנים אלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס .תנאי אקלים שונים
עלולים לשנות משמעותית את הזמנים המצויינים בטבלה.

			

עמידות ללחות
עמידות לאורך זמן
עמידות לחומצות

אין להשתמש על גבי תשתיות לחות כדי
להימנע מכתמי מלח.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק נייר  25ק”ג עם בטנת פוליאתילן.

לא

		

מצוינת

		

מצוינת

עמידות לשמנים וממיסים

הגבלות

 1-2.5ק”ג  1 /מ”ר .תלוי בעובי המישק.

לא

מצוינת
		

לא טובה

עמידות לחום			

 -30עד  90מע’ צל’

גמישות

לא טובה

חוזק לכפיפה			

>  3.5ניוטון לממ”ר

חוזק ללחיצה

>  15ניוטון לממ”ר

		
נימיות

≤  2.00גרם ל 30-דקות

שחיקה

<  1000מממ”ק

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

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.

weber.col pro marmo
חומר הדבקה לריצוף מהיר התייבשות מתערובת חומרי קישור מובחרים ,שיש ואבן טבעית.

וובר קול
פרו מארמו
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נתונים טכניים
מתאים לשימוש על גבי בטון שהתקשה ,מצע
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.

יחס תערובת 			

27-29%

אורך חיי התערובת לשימוש

 40דקות

טמפרטורת היישום
זמן פתוח

			

 10דקות

ניתן לשימוש אחרי

		

 3-4שעות

זמן הקשיה סופית

		

 3ימים

קירות

			

		
רצפות

הגבלות

		

 5-30מע’ צל

 2שעות
 3-4שעות

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

יש לערבב שק של  25ק”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. PF15כ 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.

אין להשתמש ישירות על גבי טיח ותשתית
מימית במקרה של רטיבות יש לטפל ב-
 ,Weber. Prim PF15אין להשתמש על גבי:
מתכת ,רצפות ויניל ,לינוליאום ,גומי ,שכבות
תחתונות של עץ וביטומן.

שק  25ק”ג 12.5 - 5 :ק”ג למ”ר.

תכונות מיוחדות
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.

נתונים טכניים
		
 pHשל התערובת

12

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

ללא

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

ללא

עמידות ללחות

מצוינת

עמידות בהתישנות

מצוינת

		
עמידות לשמנים וממיסים

מצוינת

עמידות לחומצות ובסיסים

טובה

		
עמידות לחום

 30-עד  90מע’ צל’

גמישות

טובה

 10דקות

≥  1.0ניוטון לממ”ר

 6שעות ראשונות

≥  0.5ניוטון לממ”ר

 28ימים ראשונים

≥  1.0ניוטון לממ”ר

לאחר פעולת חום

≥  1.0ניוטון לממ”ר

		
לאחר הטבלה במים

≥  1.0ניוטון לממ”ר

לאחר מחזורי קפיאה  /הפשרה

≥  1.0ניוטון לממ”ר

החלקה אנכית
 12חודשים באריזה שלמה במקום יבש.

שק ניר 25 ,ק”ג עם בטנת פוליאתילן.

			

אין

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

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.

weber.color flex
רובה גמישה לאיטום על בסיס צמנט למילוי מישקים בעומק  1-12מ”מ.

וובר קולור פלקס

43

נתונים טכניים
לקירות חיצוניים ופנימיים ,בריכות שחיה,
רצפות וציפויים ובשטחים בהם נדרשת
גמישות טובה .מתאים לאריחים קראמיים,
מוזאיקה ,שיש ,שיש מרוכב ,אבן טבעית,
לבני זכוכית ,בחזיתות בתים ,רצפות מחוממות
ותמיכות גמישות.

מים לערבוב

22-24%

משקל סגולי לתערובת

 1.9גרם לסמ”ק

אורך חיי התערובת

כ 70 -דקות

טמפרטורת היישום

המשטח ניתן לשימוש אחרי

 12שעות

		
ציפוי מודבק

 6-8שעות

אריחי רצפה מודבקים

		

 24-48שעות

רצפה מצופת טיח

		

 7-14יום

זמן הקשיה סופית

תכונות מיוחדות

		

 5-35מע’ צל’

 14ימים

ניתן ליישם על גבי משטחי רצפה וקירות עליהם מודבקים
אריחים ,אריחי רצפה וקירות המונחים בשיטה מסורתית.
את המישקים המיועדים למילוי יש לנקות לפחות ב3/4-
מעומקם ולהוציא מהם שאריות חומר קושר או טיח .יש
לערבב שק של רובה  weber.color.flexב 6.0 5.6-
ליטר מים נקיים ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה ללא
גושים.יש להניח לתערובת לעמוד כ 5-דקות .יש לערבב
זמן קצר לפני השימוש .יש לוודא כי התפרים נקיים וללא
חומר קושר או טיח.על התפרים להיות ברוחב  2-12מ”מ.
יש לפזר את התערובת בעזרת מגב גומי למרק ולוודא
שהתפרים מלאים לגמרי .יש לנקות את שטח הפנים
בפעם הראשונה בעזרת ספוג בצורה אלכסונית ביחס
לתפרים .בעת שימוש בצבעים כהים ואריחים סופגים
מאד ,ניתן לבצע ניקוי סופי בעזרת מגבת נייר,או בעזרת
כרית קרצוף ,כשהחומר מספיק קשה.

הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית של .50%
תנאי אקלים שונים עלולים לשנות משמעותית את הזמנים המצוינים בטבלה.

עמיד בדפורמציה של קירות וחזיתות ,עמיד
בפני הלם תרמי ,עמיד בפני מחזורי קפיאה /
הפשרה ,מתקשה במהירות וקל לניקוי ,גימור
עדין עד בינוני.

גוונים
אפור ,אפור בהיר ,שחור פחם ,חום
סהרה ,לבן.

נתונים טכניים
משקל סגולי נראה

שאריות מוצקים ב 450-מע’ צל’

94%

 pHשל התערובת

12

מזיק (לפי הצהרת חוק מס’  52מיום )3.3.97

לא

דליקות (לפי הצהרת חוק מס’  52מיום )3.3.97

לא

עמידות ללחות

			

מצוינת

עמידות לאורך זמן

			

מצוינת

		

מצוינת

עמידות בפני שמנים וממיסים
עמידות לחומצות

			

לא טובה

עמידות לטמפרטורה

			

 30-עד  90מע’ צל’

גמישות

הגבלות
אין להשתמש על גבי תשתיות לחות כדי
להימנע מ”פריחות” מלח.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק ניר של  25ק”ג.

			

 1.2גרם לסמ”ק

				

מצוינת

חוזק לכפיפה				

>  10.0ניוטון לממ”ר

			
חוזק ללחיצה

>  35ניוטון לממ”ר

		
נימיות

≤  2.00גרם ל 30-דקות

עמידה בדרישות התקנות האירופאיות

EN 13888

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

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.

weber.color premium
רובה על בסיס מלט למילוי מישקים ברוחב  2-20מ”מ.

וובר קולור פרימיום

45

נתונים טכניים
לשימוש חיצוני ופנימי על קירות ורצפות
במקום שנדרש גימור חלק .מתאים למילוי
בין אריחים קראמיים ,מוזאיקה ,אבן טבעית,
שיש ,אריחי שיש משוחזרים ,אריחי טרה-
קוטה ,בטון משוריין ואריחי זכוכית.

תכונות מיוחדות
חומר חד-רכיבי ,עמיד בפני גשם שוטף,
הידבקות וכושר ניקוי מצוינים ,מגוון צבעים
רחב ,עמיד בפני כפור ,גימור בינוני.

מים לערבוב

22%

משקל סגולי לתערובת

 2.0גרם לסמ”ק

אורך חיי התערובת

 60דקות

טמפרטורת היישום

 5-35מעלות צלסיוס

ניתן לשימוש אחרי

 24-48שעות

ציפוי מודבק

 6-8שעות

אריחי רצפה מודבקים

 24-48שעות

רצפה מצופת טיח

 7-14יום

זמן הקשיה סופית

 14ימים

על התפרים להיות ברוחב של בין  20 – 2מ”מ .יש לנקות
כ 3/4-מעומק התפר משאריות חומרי קישור וטיח .יש
לערבב שק של  5ק”ג  weber.color.premiumב -1.1
ליטר מים נקיים ( 5.5ליטר לשק  25ק”ג) ולערבב עד
לקבלת תערובת אחידה ללא גושים .יש להניח לתערובת
לעמוד כ 5-דקות ולערבב שוב זמן קצר לפני השימוש .יש
לפזר את התערובת בעזרת סרגל גומי ולוודא שהתפרים
מלאים לגמרי .בעת שימוש בצבעים כהים ואריחים
סופגים מאד ,יש לנקות מיד שאריות כלשהן בעזרת כף
טייחים מניר או שפכטל מטאלי עם תחילת התקשות
החומר .בעת ניקוי המשטח בפעם הראשונה ,יש לנגב
בצורה אלכסונית על התפרים .יש לנקות אחרי 30-45
דקות.

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

גוונים
מניפת פרסקו.

הגבלות
אין להשתמש על גבי תשתיות לחות כדי
להימנע מ”פריחות” מלח.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  25 / 5ק”ג.

נתונים טכניים
משקל סגולי

 1.35גרם לסמ”ק

 pHשל התערובת

12

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

לא

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

לא

עמידות ללחות

מצוינת

התיישנות

מצוינת

עמידות לשמנים וממיסים

מצוינת

עמידות לחומצות

לא טובה

עמידות לחום

 30-עד  90מע’ צל’

גמישות

בינונית

חוזק לכפיפה

>  2.5ניוטון לממ”ר

חוזק ללחיצה

>  15ניוטון לממ”ר

נימיות

≤  2.00גרם ל 30-דקות

שחיקה

< 1000מממ”ק

זמן פתוח  10דקות

≥  1.0ניוטון לממ”ר

 6שעות ראשונות

≥  0.5ניוטון לממ”ר

 28ימים ראשונים

≥  1.0ניוטון לממ”ר

לאחר פעולת חום

≥  1.0ניוטון לממ”ר

לאחר הטבלה במים

≥  1.0ניוטון לממ”ר

לאחר מחזורי קפיאה  /הפשרה

≥  1.0ניוטון לממ”ר

החלקה אנכית

אין

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

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.

weber.calce evocal
weber into G

weber rasatura

weber.calce

weber rasatura L

iniezione

weber malta M2.5

weber.san finitura

weber.calce RF-RM

weber.san

weber into F

evoluzionea

weber.calce NHL 3.5

weber.calce evocal
טיח מסיר לחות על בסיס סיד הדראולי .N.H.L5

נתונים טכניים
זמן ערבוב במערבל בטון

 8-10דקות

אורך חיי החומר ליישום

 30דקות

עובי מינימאלי

 2ס”מ

זמן המתנה לפני יישום הגימור

לפחות  7ימים

זמן המתנה לפני יישום גימור צבוע

לפחות  21יום

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

תכונות מיוחדות
תואם סביבתית ל CCA-מס’  .200810החומר
מיוצר על פי המסורת העתיקה של טיח על
בסיס סיד וניתן לשימוש ידני או בעזרת מכונות
התזת טיח רציפה רגילה .המוצר מינראלי ואינו
מכיל מלט .החומר ניתן ליישום על לבנים לחות
ומתאים לאזורים בהם קיימת מליחות סביבתית.
השימוש אינו דורש טיפול מוקדם ,והינו בעל
סבילות גבוהה לתנאי הלחות והחום של פני
השטח .תאימות מצוינת לגימורים מינראליים
המכילים סיד וסיליקאטים.

 2מ”ר לעובי של  2ס”מ.
 20ק”ג למ”ר לעובי של  2ס”מ שהוא העובי המינימאלי.

שק  25ק”ג.

הגבלות
אין ליישם על משטחים בלתי קונסיסטנטיים
ואבקתיים.

 12חודשים באריזה מקורית שלא נפתחה.
יש לאחסן במקום יבש.

וובר קאלצ’ה אבוקל

לחידוש קירות ישנים מליחים ולחים בכל
עובי ,בסביבה פנימית וחיצונית ,בתנאי שאינם
חשופים לחדירת מי-תהום ובתנאי שיש
אוורור .מיועד לשיקום מבנים עתיקים וישנים,
מבנים היסטוריים וכד’ .מתאים ליישום על
גבי לבנים וחומרי בניה שונים על בסיס סיד
הידראולי טבעי  N.H.Lלתיקון קירות ישנים
מסוגים שונים ובעלי עוביים שונים ,שניזוקו
ע”י לחות ומליחות .קירות חיצוניים ,פנימיים
או תת קרקעיים ,במידה וקיים אוורור מספיק
והקירות אינם סובלים מחדירת מים .שיקום
אתרים היסטוריים .מיועד לקירות הסובלים
מעליה של מים קפולרית (עליה נימית).

יחס מים  /חומר

26%

יש להסיר טיח ישן מהמשטח עד למרחק  1מטר מסביב
לסימני רטיבות כלשהם .יש לגרד תפרים או חיבורים
במידה וקיימים ולהסיר חלקי לבנים וטיח רופף .יש לנקות
ולהבריש ביסודיות את כל השטח ולשטוף בהרבה מים
נקיים.יום לפני יש לערבב את המוצר היטב לפני היישום.
יישום ידני :יש לערבב במערבל בטון במים נקיים (בערך
 6.5ליטר לשק של  25ק”ג) במשך  8-10דקות לקבלת
תערובת חלקה ,בהירה ,ומשחתית .לציפוי שכבה ראשונה
יש להגדיל מעט את כמות המים .על הקיר הלח והנקי
יש למרוח את התערובת ע”י שימוש בכף טייחים כאילו
הייתה טיח רגיל ,כשהיא מכסה את כל השטח בעובי של
כ 5-מ”מ ללא צורך בהחלקה .כשהחומר יבש יש למרוח
שכבה שנייה .יש לשים לב שהעובי הכולל לא יעלה על
 2ס”מ בכל השטח .במקרה של מליחות גבוהה באתר יש
להמתין  24שעות בין השכבות .באם יש צורך בשכבה עבה
יותר ניתן ליישם את השכבה הראשונה לעובי של 1-1.5
ס”מ ומעליה למרוח  weber.calce evocalליצירת שכבת
ציפוי ,של עד  3ס”מ .השימוש בפסי העץ המקובלים אינו
מומלץ ועדיף להשתמש בסרגלי עץ או פלסטיק ולהסירם
בשלב הסופי של היישום .יש לבצע החלקה ללא לחץ
בעזרת מיישר  ,Hאו מסור גריד טייחים.
יישום בעזרת מכונה :ניתן להשתמש במכונת התזת טיח
רציפה ,תוך כוונון מד הספיקה לקבלת טיח סמיך ופלסטי.
על הקיר הלח והנקי יש להתיז את השכבה הראשונה של
התערובת לכיסוי אחיד של השטח בעובי של כ 5-מ”מ.
ניתן לעבות את השכבה לכ 10-מ”מ במקרה של שטח לא
אחיד פשוט ע”י התזה ללא יישור .לטיוח קירות ותקרות
רצוי להשתמש בפסים שיוסרו בשלב הסופי של היישום.
יש להניח לציפוי להתקשות במשך כ 12-שעות ,ולהרטיב
במידת הצורך.יש לתת לשטח להתייבש וליישם שכבות
נוספות לקבלת עובי מינימאלי הגדול מ 2-ס”מ.

נתונים טכניים
גודל גרגרים מרבי

 1.4מ”מ

משקל לנפח של החומר המוקשה

 1.1ק”ג לליטר

עמידות ללחיצה אחרי  28ימים

<=  2ניוטון לממ”ר

אויר כלוא (בחומר המוקשה)

> 40%

תגובה לאש (סוג)

A1

הידבקות (ניוטון לממ”ר)

FP:B 0.1

ספיגת מים (ק”ג למ”ר)

>=0.3

מקדם התנגדות למעבר אדי מים ()μ

12

מוליכות

) W/mKK λ=0.35ב(EN1745:2002-

עמידות לאורך זמן

NPD

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

weber rasatura
שליכט מינראלי בגימור דו-שכבתי עדין המכיל סיד הידראולי טבעי .NHL

נתונים טכניים
זמן ערבוב עם מערבל כפות

 3דקות

אורך חיי התערובת

 2שעות

זמן המתנה לפני יישום שכבה שנייה

 60דקות

זמן לפני עיצוב עם כף טייחים

 15דקות

עובי לשכבה

 2מ”מ

		
זמן המתנה לפני קישוט

 21יום

זמנים אלה חושבו בתנאים של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית של .50%
טמפרטורות ותנאי לחות שונים ,ישנו משמעותית את זמני ההמתנה.

תכונות מיוחדות

הגבלות

תאימות סביבתית ,CEC no. 20099/a-b-c
תרכובת סיד כבוי לפי תקן  ,UNI-EN 459מוצר
מינראלי לא מכיל מלט .חומר טבעי עשוי לפי
המסורת עתיקה של טיח על בסיס סיד כבוי.
נושם מצויין ,עבידות טובה.

אין ליישם על גבי משטחי גבס ,ציפוי סינתטי או
צבע ,טיח מתפורר ,אבקתי או בלוי ,משטחים
עם בליטות  /שקעים של יותר מ 5-מ”מ.

 3-4ק”ג למ”ר ב  2שכבות.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים מרבי

<  0.6מ”מ

		
צפיפות לתערובת

 1.8ק”ג לליטר

צפיפות למוצר המוקשה

 1.4ק”ג לליטר
 0.6ניוטון לממ”ר

התנגדות לכפיפה אחרי  28ימים

 0.4ניוטון לממ”ר

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

μ>9

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

סוג A 1

מוליכות חום ()EN 1745:2002

		

ספיחת מים (סוג)
נימיות
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 0.4וואט למטר למע’ קלווין = λ
B 0.4

הידבקות FP

שק  25ק”ג.

וובר רסטורה

שליכט בסיסי מוחלק או מגורען בגימור דו-
שכבתי למשטחי פנים וחוץ במבנים חדשים
וישנים לפני שכבת גמר .ניתן ליישם על גבי
טיח מסורתי המכיל סיד כבוי טבעי כדוגמת
 ,TM-TS weber calceטיח מעורבב מראש
המכיל מוצרים על בסיס סיד כבוי – מלט
weberIP600, weberIP610, weber
mixMP90, weber mixMB95f, weber
 ,mixMG96mטיח  weber sanלתיקונים,
טיח מדוד המכיל סיד כבוי מלט ,טיח המכיל
אגרגטים ואבקת חרסים.

אחוז מים בתערובת

30%

על משטח העבודה להיות יציב ,מוצק ונקי .במשטחים
ישנים יותר יש להסיר טיפולים סינתטיים ולהבריש היטב
לסילוק פירורים או חלקים אבקתיים .במשטחים חדשים
המצופים בטיח מעורבב מראש שיושם בצורה מכאנית ,יש
להסיר אבק שנשאר מגירוד או מליטוש .יש להרטיב היטב
את המשטחים לפני יישום החומר .יש לערבב במערבל
בטון או בבוחש במהירות סיבוב נמוכה תכולת שק של
 25ק”ג מוצר עם  7.5ליטר מים נקיים עד לקבלת מרקם
משחתי ואחיד ללא גושים .יש להשאיר את התערובת
לעמוד כ 10-דקות ,לבחוש שוב וליישם על המשטח
הלח תוך שימוש בכף טייחים מפלדה בעובי מתאים.
היישום נעשה בשתי שכבות ויש להמתין כ 60-דקות
לפני יישום השכבה השנייה .יש לבצע גימור ע”י ספוג
טייחים רטוב עד לקבלת שטח פנים אחיד ללא תפרים או
חפיפות .העובי הכולל לא יעלה על  3מ”מ בעבודת תיקוני
טיח .מתאים לצביעה עם מוצרי סיד כבוי כגון Weber
 ,Rasaturaצבע לתיקונים  ,finitura weber sanצבעי
אקריל-סיליקון ,פולוקסנים וצבעי סיליקט( .יש לצבוע רק
לאחר התקשות סופית של המשטח).

			

W1
W1

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

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.

weber rasatura L
שליכט עדין לגימור לבן חלק המכיל סיד כבוי  NHLטבעי.

נתונים טכניים
שליכט מוחלק כהכנה לצביעה בגימור חלק
למשטחי פנים וחוץ של מבנים חדשים וישנים.

זמן ערבוב עם מערבל

 3דקות

אורך חיי התערובת

 2שעות

משך הזמן לפני יישום שכבה שנייה

 2שעות

עובי לשכבה

 2מ”מ

זמן המתנה לפני יישום הצביעה

 21יום

זמנים אלה מחושבים ב  22מע’ צל’ ולחות יחסית של  .50%ככל שהטמפרטורה
יורדת ורמת הלחות עולה נדרש זמן ארוך יותר.

תכונות מיוחדות

הגבלות

תאימות סביבתית ,CEC no. 20099/a-b-c
תרכובת סיד כבוי לפי תקן  ,UNI-EN 459לא
מכיל מלט ,זרימה מצוינת ,מילוי ללא נזילה,
גימור לבן מבריק.

אין ליישם על גבי משטחי גבס ,ציפוי סינתטי או
צבע ,טיח מתפורר ,אבקתי או בלוי ,משטחים
עם בליטות  /שקעים של יותר מ 5-מ”מ.

 1.2ק”ג למ”ר לשכבה בעובי  1מ”מ.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  20ק”ג.

וובר רסטורה L

אחוז מים בתערובת

40%

שטח הפנים חייב להיות יציב ,מוצק ונקי .במקרה של
משטחים ישנים יותר ,יש להסיר צבעים סינתטיים ולהבריש
היטב לסילוק פירורים או חלקים אבקתיים .במקרה של
משטחים חדשים המצופים בטיח מעורבב מראש שיושם
בצורה מכאנית ,יש ליישר היטב ולהסיר אבק שנשאר מגירוד
או מליטוש .יש להרטיב היטב את המשטחים לפני היישום.
יש לערבב במערבל בטון או בבוחש במהירות סיבוב
נמוכה תכולת שק של  20ק”ג מוצר עם  8ליטר מים נקיים
עד לקבלת מרקם משחתי אחיד ללא גושים ולהשאיר את
התערובת לעמוד כ 10-דקות .יש לבחוש שוב ולמרוח את
המוצר על התשתית הלחה תוך שימוש בכף טייחים מפלדה
בעובי מתאים .לאחר כשעתיים ניתן ליישם את השכבה
השנייה לפני שהראשונה התקשתה לגמרי ,בכיוון צולב לכיוון
יישום השכבה הראשונה.
מתאים לצביעה עם מוצרי סיד כבוי כגון וובר קלצה פיניטורה,
צבע לתיקונים וובר סאן פיטורה ,צבעי אקריל-סיליקון וצבעי
סיליקט (תוך עמידה בזמן הנדרוש להקשיית שטח הפנים).
ניתן ליישום על גבי טיח מסורתי המכיל סיד כבוי טבעי מסוג
 ,weber calceTM-TSטיח מעורבב מראש המכיל מוצרים על
בסיס סיד כבוי – מלטweberIP600 weberIP610, weber :
 ,mixMP90, weber mixMB95f, weber mixMG96mטיח
 weber sanלתיקונים ,טיח מדוד המכיל סיד כבוי – מלט,
טיח המכיל לבנים מרוסקות.

נתונים טכניים
תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

סוג A 1

מוליכות חום ()EN 1745:2002

 0.4וואט למטר למע’ קלווין = λ

הידבקות FP

B 0.4

ספיחת מים (סוג)

W1

נימיות

W1

התנגדות לכפיפה אחרי  28ימים

 0.8ניוטון לממ”ר

		
גודל חלקיקים מרבי

<  0.1מ”מ

		
צפיפות לתערובת

 1.7ק”ג לליטר

צפיפות למוצר המוקשה

 1.2ק”ג לליטר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

סוג CSI

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם עשויים להשתנות
במידה ניכרת ,תלוי בתנאי הסביבה שבה מיושם החומר.
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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.

weber malta M2.5
טיח על בסיס סיד הידראולי לבניה וכיחול.

נתונים טכניים
טיח מעורבב מראש ללבנים ,מכיל סיד
הידראולי טבעי  NHL5לבניית קירות פנימיים
וחיצוניים מיוחד לקירות היסטוריים מלבנים
ואבן ,מומלץ גם למילוי חריצים.

זמן ערבוב עם מערבל ידני

 4דקות

זמן ערבוב במערבל בטון

 6דקות

זמן הקשיה

 280דקות

זמן להקשיה סופית

 450דקות

זמן עבודה כשהחומר המעורבב

שעתיים

וובר מלטה M2.5

יחס ערבוב

18%

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.

נתונים טכניים

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

גודל גרגרים מרבי

 3מ”מ

סיד

פחות מ30%-

תכונות מיוחדות

הגבלות

גוונים

אגרגאטים

יותר מ70%-

עמידות ללחיצה

סוג M2.5

תואם סביבתית ל CEC -מס’  ,200828ללא
מלט .תרכובת סיד הידראולי.
לפי תקן  UNI-EN 459עבידות טובה ,מתאים
לקירות לבנים ,אבן טבעית.

אין ליישם על גבי משטחי גבס ,ציפוי סינתטי או
צבע ,טיח מתפורר ,אבקתי או בלוי ,משטחים
עם בליטות  /שקעים של יותר מ 5-מ”מ.

אבקה בצבע אפור/אופוויט.

עמידות לכפיפה

=>  0.5ניוטון לממ”ר

תגובה לאש

( )EN13501-i:2002סוג A 1

ספיגת מים (ק”ג למ”ר)

0.9

מקדם התנגדות למעבר אדי מים ()μ

15/35

מוליכות חום לפי טבלה ב-

λ=0.8 W/mKK

עמידות לאורך זמן

NPD

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

 12חודשים באריזה מקורית במקום יבש.

שק  25ק”ג ,בתפזורת בסילו.

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

59

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.

weber.calce RF-RM
שליכט צבעוני דקורטיבי מינרלי מבוסס על סיד הידראולי טבעי .NHL

נתונים טכניים
הגנה וציפוי דקורטיבי לקירות חיצוניים
ופנימיים בכל סוגי המבנים .מותאם במיוחד
למבנים בעלי ערך היסטורי ,תוך התחשבות
באפקט הגימור המיוחד של מסורות
דקורטיביות עתיקות.

תאימות סביבתית ,CEC no. 20099/a-b-c
טרה-נובה :הציפוי המינראלי המסורתי בצורת
אבקה מאז שנת  ,1893ציפוי המכיל סיד כבוי
 NHLטבעי ,מוצר מיוחד למבנים בעלי עניין
היסטורי וארכיטקטוני ,מגוון רחב של גוונים
בהירים ,אפקט עננות  2האופייני למוצרי סיד
כבוי ,תואם לטיח תיקון .weber san

מ”ר Weber.calce.RF : 6.25
מ”ר Weber.calce.Rm : 5

זמן ערבוב עם מערבל

 5דקות

זמן המתנה לתערובת

 10דקות
			

אורך חיי התערובת

 3-4דקות
			

משך הזמן לפני יישום שכבה שנייה

 12-24שעות

			
זמן ייבוש

 48שעות

			
זמן התקשות

 28ימים

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

הגבלות
אין ליישם על גבי משטחים שטופלו בציפוי סינתטי
או צבע סינתטי ,טיח מתפורר ,אבקתי או בלוי.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק ניר של  25ק”ג.

נתונים טכניים
RF

RM

משקל סגולי לאבקה

 1.3ק”ג לליטר

 1.3ק”ג לליטר

משקל סגולי למוצר המוקשה

 1.3ק”ג לליטר

 1.3ק”ג לליטר

גודל חלקיקים מרבי

<  0.1מ”מ

התנגדות ללחיצה

סוג CSI

התנגדות לכפיפה

<  1ניוטון לממ”ר

<  1ניוטון לממ”ר

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

μ>9

μ>9

הידבקות  , FPניוטון לממ”ר

0.4-B

0.4-B

נימיות

W1

W1

הידבקות לטיח (ניוטון לממ”ר)

< 0.4-B

< 0.4-B

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

סוג A 1

סוג A 1

ספיחת מים (סוג)

W1

W1

מוליכות חום ()EN 1745:2002

0.38

0.45

			
pH

<12

<12

עמידות לאורך זמן

גבוהה

גבוהה

גודל הגרגירים המקסימאלי

 1מ”מ

 1.4מ”מ

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

וובר קאלצ’ה RF-RM

תכונות מיוחדות

אחוז מים בתערובת

20-26%

שטח הפנים חייב להיות אחיד וסופג ,ללא שומן וחלקים
מסיסים במים ,מוצק ומוקשה לגמרי .על המשטחים להיות
ספוגים במים היטב לפני היישום .במקרה של תשתית סופגת
מאד או טמפרטורה גבוהה ,יש להרטיב שוב את פני השטח
ערב לפני היישום .במקרה של משטחים בלויים ,יש להרטיב
היטב וליישם את החומר רק לאחר ספיגה מלאה של המים.
יש לערבב במערבל בטון למשך  5-10דקות או בבוחש
במהירות סיבוב נמוכה תכולת שק של  25ק”ג מוצר עם5.5-
 6.5ליטר מים נקיים עד לקבלת מרקם משחתי אחיד וללא
גושים .יש להניח לתערובת לעמוד כ 10-דקות .יש ליישם
שתי שכבות בעזרת כף טייחים מנירוסטה בעובי הדרוש
ולהמתין לפחות  12שעות בין השכבה הראשונה והשנייה.
גמר יבוצע בעזרת כף טייחים ליישור כמו כל טיח דו-שכבתי
ללא הרטבת שטח הפנים .התוצאה האסתטית הסופית
תלויה בכלי העבודה המשמשים ליישור( .ספוג ,כף טייחים
מפלסטיק) על המשטחים להיות בעלי גימור מחוספס ,טיח
גימור מחוספס טיח מסורתי ,טיח מעורבב מראש המכיל
מוצרים על בסיס סיד כבוי – מלט כגון ,weberIP, weber mix
טיח על בסיס סיד כבוי כגון  ,weber calceטיח בידוד המכיל
סיד כבוי – מלט ,טיח המכיל אבקת חרסים ,טיח תיקונים
 ,weber sanטיח בידוד קל משקל כגון  ,weber thermטיח
צבוע ישן כגון טרה-נובה ,שלא טופל בצבע או בחומרי איטום.

61

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.

weber into F
טיח מסורתי על בסיס סיד הידראולי .N.H.L.5

נתונים טכניים
טיח לקירות חיצוניים ופנימיים ניתן ליישם
על קירות לבנים ישנים וחדשים ,קירות
לבנים תרמיות ,קירות בניה ישנים ,לבנים
מלאות ,בלוקים ממלט מוקצף ,בלוקים
ממלט מבודד (לאחר שימוש בweber. -
 ,)prim.RS12Aבלוקים מעץ-מלט (שהורטבו
היטב) ,אבני טוף.

זמן ערבוב במערבל בטון

 8-10דקות

זמן עבודה אחרי הערבוב

 30דקות

עובי מינימאלי

 2ס”מ

זמן לפני יישום הגימור

לפחות  7ימים

זמן לפני יישום גימור צבוע

לפחות  21יום

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

תכונות מיוחדות

הגבלות

גוונים

תואם סביבתית ל CEC-מס’ ,a-b-c/20099
תרכובת סיד הידראולי לפי תקן UNI-EN
 ,459מוצר מינראלי – לא מכיל מלט ,מתאים
לחומרי בניין איטלקיים לפי המסורת
העתיקה של טיח על בסיס סיד .מכיל סיבי
זכוכית ,נושם.

אין ליישם על גבי משטחים ישנים בעלי
קונסיסטנטיות ירודה ללא חומר מקשר
(רשת טיח ,שכבות יסוד ,וכד’) משטחי גבס
ומשטחים צבועים.

ללא גיוון.

 1.9מ”ר לעובי של  1ס”מ.

 12חודשים באריזה מקורית במקום יבש.

שק ניר  25ק”ג.

נתונים טכניים
גודל גרגרים מרבי

 1.4מ”מ

משקל לנפח של התערובת

 1.8ק”ג לליטר

משקל לנפח של החומר המוקשה

 1.5ק”ג לליטר

עמידות ללחיצה אחרי  28ימים

סוג CSI

עמידות לכפיפה לאחר  28ימים

 0.4ניוטון לממ”ר

מקדם התנגדות למעבר אדי מים ()μ

<9

הידבקות FP

 B – 0.2ניוטון לממ”ר

הידבקות לאריח שטוח חלול

 B – 0.1ניוטון לממ”ר

אויר כלוא (בחומר המוקשה)

> 40%

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

סוג A 1

ספיגת מים (סוג)

W0

מוליכות חום

W/Mkk54λ=0

עמידות לאורך זמן

NPD

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

וובר קאלצ’ה TS

יחס ערבוב

26%

על משטח העבודה להיות יציב ,מוצק ונקי .קירות עם תשתית
רעועה של יותר מ 2-ס”מ יש להכין יומיים לפני היישום
בעזרת  .Weber into Fיש לנקות בעזרת מים או ניקוי חול,
קירות ישנים ומתפוררים .יש לבצע את ההכנה הנדרשת
בעזרת רשת טיח ושכבת יסוד .יש להגן על הפינות והחיבורים
בעזרת  .Weber into Fיש להרטיב היטב את המשטח עד
שיהיה ספוג במים .יש להוסיף מים לתערובת עד לקבלת טיח
סמיך ופלסטי .כ 23-ליטרים מים לכל  100ק”ג אבקה .יש
לרסס ממרחק של כ 20-ס”מ עד לקבלת דפוס ריסוס אחיד.
עובי השכבה בין  1-2ס”מ .יש לפלס את החומר בעזרת סרגל
יישור מאלומיניום .לאחר כ 6-שעות ,כשהחומר התקשה ,יש
ליישר את המשטח ולרבע פינות.
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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.

weber.calce NHL 3.5
סיד הידראולי טבעי  N.H.L 3.5נועד לשמש כטיח וטיט.

תכונות מיוחדות

 12חודשים באריזה שלמה במקום יבש ומקורה.

שק  25ק”ג.

הגבלות
גוונים
אופ וויט.

 2.8ק”ג למ”ר למ”מ עובי.

טמפרטורת היישום היא  5עד  35מעלות צלסיוס.
לאחר יישומו ,יש להגן על המוצר במשך  48שעות
בפני גשם ,אבק ,כפור והתייבשות מהירה ע”י שמש
או רוח חזקה .אין להשתמש בחומרים מבוססים
על גבס או על תשתית צבועה ,עץ או אלמנטי
מתכת או פלסטיק .על מנת לא לפגוע בעבירות
לאדי מים ,השתמש בגימורים נושמים.

נתונים טכניים
סיד הידראולי טבעי N.H.L 3.5

תקן UNI-EN 459-1:2010

צפיפות מרחבית

 700ק”ג למ”ק

מצב פיסיקלי וצבע

אבקה ,חומה בהירה

עמידות ללחיצה אחרי  28יום

 3.8מגה-פסקל

 3.5מגה-פסקל

שיורי ב 0.2-מ”מ

<=1%

<=2%

שיורי ב 0.09-מ”מ

<= 5%

<=15%

יציבות

<= 0.5מ”מ

<= 2מ”מ

תכולת סיד חופשי

25%

>=25%

תכולת תלת תחמוצת גפרית

<=1%

<=2%

זמן התקשות

 8שעות

>= 1שעה

תגובה לאש

לא דליק

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

וובר קאלצ’ה N.H.L 3.5

סיד הידראולי הטבעי  N.H.L 3.5מתוצרת
“קאלצה ראפינאטה” מיוצר ע”י קלציום
של משקעים גיריים הנחצבים במחצבות
מקומיות ליד הכבשן שלנו .מחזור הייצור
המסורתי אינו דורש הוספת חומרים אחרים
כלשהם שעלולים לשנות את ההרכב הטבעי
של הסלעים המקוריים .לאחר השריפה יש
שלבים של קירור והתיישנות לפני הטחינה
ולבסוף האריזה .הסיד ההידראולי הטבעי
 N.H.L 3.5משמש בהכנת טיח לבניה וטיט.
המאפיינים המכאניים ,הנקבוביות והכמות
הנמוכה של מלחים מסיסים מבטיחים
תאימות מלאה של הסיד ההידראולי הטבעי
 N.H.L 3.5עם חומרי הבניה המסורתיים (אבן,
לבנים ,וכד’).

חדירות גבוהה לאדי מים ,מניעת עובש
ופטריות ותפקוד היגרומטרי אופטימאלי
לפי התקינה הסביבתית ,מבטיחים ביצוע
מבנים בתקני מחיה גבוהים ועושים את הסיד
ההידראולי הטבעי  N.H.L 3.5לחומר הקישור
המועדף עבור ארכיטקטורה איכותית ועבור
בניה ירוקה .המוצר עומד בדרישות UNI
 EN 459-1:2010ומסווג כ( N.H.L 3.5 -סיד
הידראולי טבעי  )3.5ומסומן  CEעם אישור
מס’ .CPD 167/2008 0925

לפני יישום החומר ,יש להרטיב משטחים ,במיוחד כאלה
הסופגים מים ,תוך הימנעות מנזילות מים מהתשתית.
יש להניח את החומר רק על משטחים נקיים ,יציבים
ועמידים ,תוך ניקוי הקירות והסרת חומר מתקלף וחלקים
רופפים .במשטחים חלקים או הסופגים מעט יש לטפל
בצבע יסוד על בסיס לאטקס ולהניח את הטיח בשיטת
“רטוב על רטוב” .כדי להבטיח תכונות פלסטיות למוצר,
השהה את התערובת  10-15דקות לפני יישומה .יש
להניח את הטיח בעובי שאינו עולה על  2ס”מ באותו
יישום .ניתן להגדיל את העובי ע”י יישומים נוספים.
על גבי חומרי בנייה עם חללים חסרים ,יש למלא
נפחים חסרים ולפלסם בעזרת ציפוי מסוג mp 2.5
 48-24שעות לפני הנחת הטיח .יש להכין את הקישור
לאלמנטים של המבנה (קורות ,עמודים ותמיכות) תוך
שימוש ברשת מתאימה בעלות אלקליות גבוהה .המינון
של הסיד ההידראולי הטבעי  N.H.L 3.5משתנה מ350-
ועד  600ק”ג למ”ק אגרגט (חול ,אבקת שיש ,אדמה ,וכד’)
בהתאם לגודל גרגרי האגרגט .יש לקבוע את תרחיף המים
באתר הבניה בהתאם לסוג הפעולה ולסוג האגרגט .כדי
לשמר מאפיינים מסוימים של הסיד ההידראולי הטבעי
 ,N.H.L 3.5אין להוסיף מקשרים הידראוליים מלאכותיים
לתערובת ,במיוחד מלט פורטלנד.

65

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.

weber into G
טיח מסורתי על בסיס סיד הידראולי .N.H.L.5

נתונים טכניים
טיח נושם למשטחי פנים וחוץ לשיקום מבנים
היסטוריים ולביצוע מבנים חדשים .ניתן
ליישום על גבי לבנים ישנות וחדשות ,לבנים
תרמיות ,קירות ישנים ,לבנים מלאות ,בלוקי
בטון קלים ,בלוקי בטון מוקצף (מורטבים
היטב) בלוקי עץ– מלט מורטבים היטב ,אבני
טוף.

עובי מרבי כולל

 5ס”מ.

מים לערבוב

TF 23% TM 20%

זמן הערבוב עם בוחש ידני

 2דקות

זמן ערבוב במערבל

 4-5דקות

אורך חיי החומר המעורבב

שעה

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

הגבלות
אין להשתמש על גבי משטחים ישנים בעלי
מרקם לא אחיד מבלי שבוצע הכנות וטיפול
ליכוד (רשת טיח,ציפוי גס ,וכד’) ,קירות גבס
וצבע .תחום טמפרטורות של  5עד  35מעלות
צלסיוס ,אין ליישם על קרח ,בתנאי הפשרה
או כשיש סכנת כפור תוך  24שעות לאחר
היישום .הגן על הטיח בפני ייבוש מהיר והרטב
במשך מספר ימים אחרי היישום.

ישום בשכבות של  3ס”מ עם תצרוכת
של  13ק”ג למ”ר בעובי  1ס”מ.

וובר קאלצ’ה TM

זמן המתנה לביצוע שכבה נוספת

 24שעות

על משטח העבודה להיות יציב ,חזק ונקי .סדיקה של יותר
מ  2ס”מ יש להכין יומיים לפני יישום הטיח .על גבי קירות
ישנים יש לבצע שטיפה בלחץ גבוה או ניקוי חול להסרת כל
עקבות של לכלוך ,מלח וחלקים רופפים .על קירות ישנים
ולא יציבים יש לבצע הכנת ישום רשת .יש לערבב שק של
 25ק”ג עם  5ליטר מים נקיים במשך  4-5דקות במערבל עד
לקבלת משחה חלקה ללא גושים יש להרטיב את המשטח
היטב וליישם את שכבת הטיח הגסה עם ספיגת המיים .יש
ליישם שכבה של  2-3ס”מ ,לפלס וליישר את השוליים .עם
השלמת שלב הטיוח ,יש לבצע גימור והידוק בעזרת לוח
החלקה מעץ או מפלסטיק .המתן  3-4ימים לאחר היישום
לביצוע  weber.calce finishוגמר או יישם finish weber.
 calceהנח לטיח להתקשות לפחות  3שבועות לפני צביעה.
ניתן לבצע גימורים בעזרת צבעים על בסיס סיד ,סיליקון
אקרילי וסיליקט.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים

פחות מ 3 -מ”מ.

צפיפות

 1900ק”ג למ”ק.

צפיפות המוצר המוקשה

 1700ק”ג למ”ק.

חוזק ללחיצה אחרי  28ימים

מסוג CSI

חוזק לכפיפה אחרי  28יום

 0.3ניוטון לממ”ר
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תכונות מיוחדות

גוונים

מקדם התנגדות לאדים

תאימות סביבתית  CCAמס’  ABC/20099,מוצר
ללא מלט ,מורכב מסיד הידראולי לפי ,UNI-EN 459
נושם .מתקשר לסיבי זכוכית ,מתאים לשיקום
חזיתות אבן ,מתאים לחומרי בניה מעורבים.

אופוויט.

חוזק הידבקות

ניוטון לממ”ר (UNI-EN1015-12 ) 0-A, 3

הידבקות

ניוטון לממ”ר 2 :(UNI-EN1015-12 ) 0-B, 1

עמידות לאש

Aסוג ((EN 13501-1:2002ׁ: 1-

ספיחת מים ע”י נימיות

(UNI-EN 1015-18 ): 0W

מוליכות חום

ואט למטר למעלה קלווין  EN 1745:2002) : λ = 0.54ערך מטבלה(

עמידות

NPD

 12חודשים באריזה שלמה במקום יבש.

שק  25ק”ג.

μ<9

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

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.

weber.calce iniezione

weber.san finitura

גראוטינג להזרקה .טיח נוזלי המכיל סיד הידראולי  N.H.L5לליכוד קירות אבן או לבנים ע”י הזרקה.

גימור מינראלי לשיקום עבודות טיח.

נתונים טכניים
טיח נוזלי דליל המכיל סיד הידראולי טבעי 5
 ,N.H.Lללא מלט ,לליכוד חומרי מבנה ע”י הזרקה.
אידיאלי לשיקום קירות אבן ,לבנים ואבני טוף.
ממלא סדקים באמצעות מיכון הזרקה מיוחד.
מתאים גם לליכוד טיח סדוק ומנותק.

נתונים טכניים

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

(μ) 820

עמידות ללחיצה אחרי  28ימים

 5מגה-פסקל

עמידות לכפיפה לאחר  28ימים

 2מגה פסקל

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

וובר קאלצ’ה איניציונה

ליכוד מוצקים או מילוי לנפחים חסרים
לחומרי בניה העשויים מלבנים ,אבן ,אבני
טוף או מעורבים .ע”י הזרקה בעזרת צינורות
הזרקה מיוחדים של חומר נוזלי דליל מסיד
הידראולי טבעי  .N.H.L 5עמיד לסולפאטים
אידיאלי לשימוש במבנים בעלי ערך היסטורי.

זמן ריקון ספל “פורד” ( 30 < )D 6שניות
יחס ערבוב

31%

זמן ערבוב בבוחש ידני

 5דקות

אורך חיי החומר ליישום

 60דקות

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

הגבלות
אין ליישם על גבי ציפויים תחתונים לא יציבים
או לא סופגים .אין ליישם על גבי תשתיות
שטופלו קודם לכן בצבע סינתטי או חומרי
ציפוי סינתטיים .תשתיות מטויחות ,תשתיות עם
בליטות  /שקעים העולים על  5מ”מ.

זמן ערבוב

לפחות  5דקות

אורך חיי התערובת לעבודה

שעה אחת

משך הזמן לפני יישום שכבה שנייה

 1-3שעות

		
זמן המתנה לפני דקורציה

כ 21-יום

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

		
צפיפות למוצר המוקשה
גודל חלקיקים מרבי

 1.47ק”ג לליטר

			 0.65מ”מ
<

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

μ > 12

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

סוג A 1
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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.

הגבלות
יש להימנע מיישום אם קיימים פרסקאות או
סוגי קישוטי קיר אחרים הרגישים ללחות .תחום
טמפרטורות 5-35 :מעלות צלסיוס ,אין ליישם
על קירות קפואים או כשיש סכנת כפור.
אל תספיג בחללים שיש למלא אם ישנם
פרסקאות או סוגי קישוט אחרים ואלמנטים
אחרים הרגישים ללחות.

 3-4ק”ג למ”ר לשכבה של  2-3מ”מ.
 1.47ק”ג לליטר
שק 25ק”ג =  17ליטר טיח.

 12חודשים באריזה מקורית במקום יבש.

שק  25ק”ג.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  25ק”ג.

וובר סאן פיניטורה

תכונות מיוחדות

משקל סגולי לתערובת

 1.9ק”ג לליטר

הספג את כל הקיר שמטופל במים תוך שימוש בחורים
שנוצרו להזרקת  .weber.calce.iniezioneיש להמתין
כ 24-שעות לניקוז המים שנותרו במבנה .במקרה
של חומרי בניה סופגים יש לקדוח את חורי ההזרקה
במרווחים של כ 40-50-ס”מ .עבור קירות מחומרים
צפופים כגון לבנים יש לקדוח במרווחים של כ20-25-
ס”מ .עומק הקידוח כשני שליש מעובי הקיר .בקירות עד
עובי של כ 60-ס”מ אפשר לקדוח רק מצד אחד של הקיר.
בקירות עבים יותר ,מומלץ לעבוד משני צידי הקיר .יש
לקדוח את החורים בזוית של  45מעלות.
יש לערבב  weber.calce iniezioneעם מים ביחס של
( 31%כ 7.5-ליטר לשק של  25ק”ג) בעזרת המקדח
במהירות נמוכה או במערבל מיוחד עם מד לחץ לויסות
לחץ הסנקה.
בכל אחד מהחורים יש למקם צינור פלסטיק באורך של
כ 30-40-ס”מ ,ובקוטר של כ 15-20-מ”מ .יש להחדיר את
הצינורות לעומק של  10ס”מ מהודקים בעזרת weber.
tec.fast120
עם השלמת העבודה יש להוציא את הצינורות והמהדקים
לפני יישום הטיח הסופי .את ההזרקות יש לבצע מלמטה
למעלה בלחץ הזרקה של  1ו 2.5-באר.

ציפוי יישור המשמש להכנת שטח פנים מוכן
לצביעה .מיועד לקירות חדשים או ישנים,
פנימיים וחיצוניים.

אחוז מים בתערובת

27%

תשתיות חדשות חייבות להיות אחידות ומוקשות היטב.
יש ליישם טיח דוחה לחות כלשהו לפחות  7ימים מראש.
יש להרטיב את התשתית ,לערבב תכולת שק של  25ק”ג
מוצר עם כ 6.5.-ליטר מים נקיים ,יש לערבב היטב עד
לקבלת מרקם אחיד ללא גושים (תוך שימוש במערבל
בטון או בבוחש בעל מהירות נמוכה)יש ליישם את
התערובת בעובי הדרוש בעזרת כף טייחים מיישרת
ממתכת.יש ליישם שכבה שנייה אחרי כ 12-שעות .העובי
הכולל לשכבה  2-3מ”מ .ניתן ליישום על גבי טיח ייבוש
 weber.sanטיח ישן חשוף (לא צבוע או מצופה) ,טיח
מסוג  ,weber.calceמוצרי טיח מעורבבים מראש על
בסיס סיד כבוי ומלט ,טיח על בסיס מאיץ יבש (dry
.)dash
מתשתיות ישנות יש להסיר לגמרי טיפולים סינתטיים
כלשם; להבריש בקפידה חומר מתקלף או רופף.

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.

weber.san evoluzione
טיח מסיר לחות על בסיס צמנט.

נתונים טכניים
לחידוש קירות ישנים מליחים ולחים בכל
עובי ,בסביבה פנימית וחיצונית ,בתנאי שאינם
סובלים מחדירת מי-תהום ובתנאי שיש
אוורור .לשיקום מבנים עתיקים וישנים מבנים
היסטוריים וכד’ מתאים ליישום על גבי לבנים
וחומרי בניה שונים.

חומר לטיפול בקירות רטובים עם לחות ומליחות
הנובעים מקפילאריות .מעורבב מראש ,קל
משקל ,סיבי ,ורב-תכליתי .בעל תעודת  CCAמס’
 .20096יש צורך רק לערבבו במערבל במשך 8
דקות במים בלבד וליישמו באופן רציף עם מכונת
טיוח ,על קיר שקודם לכן נמרח ידנית באותו
מוצר .העובי הכולל יהיה לפחות  2ס”מ בכל
נקודה .שיקום זה בעזרת הטיח יכול לשמש גם
כציפוי גס ל thermal.weber.san-נגד מלח.
ניתן ליישום על קירות לחים מכל הסוגים בצורה
ידנית וע”י מכונה מתאים לכל מקרי המליחות.
קל משקל ומכיל סיבים לא דורש טיפול מוקדם
יציבות ממדית גבוהה סובלני ביחס לאיזון
התרמו-לחות של פני השטח ,תאימות מצוינת
לגימורים מינראליים המכילים סיד וסיליקאטים.
מגביל התעבות ושולט בה.

צריכה  20ק”ג למ”ר בעובי  2ס”מ.

אוויר לכוד

יותר מ40%-

מקדם התנגדות לאדים

μ < 12

חוזק ללחיצה אחרי  28ימים

<=  5ניוטון לממ”ר.

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  . 50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

הגבלות
תחום טמפרטורות של  5עד  35מע’ צל’ .הימנע
ממגע עם רצפת המבנה ע”י הכנסת פס לא סופג
או השארת מרווח .במקרה של מליחות גבוהה
בצע מחזור שטיפה במים נקיים לסילוק המלח
במידת האפשר מהתשתית .אין ליישם על קרח,
בתנאי הפשרה או כשיש סכנת כפור תוך 24
שעות לאחר היישום .הימנע מיישום ברוח חזקה
ושמש חזקה ,הגן על השטח המיושם בפני ייבוש
מהיר והרטב במשך מספר ימים אחרי היישום
במזג אויר חם ויבש .אין ליישם על גבי גבס ,
תמיכות חלשות ומתקלפות ותשתיות פרט לאלה
שציינו לעיל.

 12חודשים באריזה מקורית סגורה במקום יבש.

שק  25ק”ג.

וובר סאן אבולוציונה

תכונות מיוחדות

צפיפות חומר מוקשה

 1.1ק”ג לליטר

יש לבצע הכנה בקוטר של כמטר אחד מסביב לאזור
הלחות הנראית .יש לגרד תפרים ,חיבורים ,ושבבי קיר
רופפים ,לנקות היטב ולהבריש את כל השטח .יש לשטוף
היטב במים נקיים לילה לפני היישום.
יישום ידני :יש לערבב במערבל רק ע”י שימוש במים נקיים
( 4.75-5.25ליטר לשק של  25ק”ג) במשך  8דקות עד לקבלת
משחה חלקה ורכה (עבור השכבה הראשונה הגדל מעט את
כמות המים בתערובת) .יש למרוח את התערובת המתקבלת
על קיר לח בעזרת כף טייחים כאילו הייתה טיח רגיל ,וליישם
שכבה ראשונה גסה בעובי של כ 5-מ”מ במריחות פשוטות,
ללא החלקה .כשהמערכת יבשה ,יש ליישם שכבה שנייה .יש
לוודא שהעובי הכולל של השכבות הוא לפחות  2ס”מ .במקרי
מליחות גבוהה ,יש להמתין  24שעות בין השכבה הראשונה
והשנייה .ובמקרה שיש צורך למלא מחדש לעובי גדול יותר
,הגדל את עובי הציפוי הגס ב 1-1.5-ס”מ ומרח טיח ורסיטלי
בעובי של עד  3ס”מ באופן ידני .לא מומלץ.
יישום ממוכן :יש להשתמש במכונת טיוח רציפה ,תוך כיוון
הספיקה לקבלת טיח קונסיסטנטי (אחיד) פלסטי .על גבי
הקיר הלח יש ליישם שכבה ראשונה ,לגמרי אטומה ,בעובי
של כ 5-מ”מ .ניתן לעבות את השכבה עד לעובי של כ 1-ס”מ
במקרה של קיר מחוספס מאד ,אין להחליק את ההתזה.
ליישום שכבות אם תבצע רצועות נוספות ,תוך שימוש
ב ,weber.san evolution-הכי בטוח להשתמש בפסים
שיוסרו בשלב הסופי של היישום .לאחר הבשלת הציפוי הראשון
במשך כ 12-שעות ,ניתן להרטיבו במידת הצורך ואחר המתנה
להיעלמות שכבת המים מפני השטח ,בצע שכבות נוספות ,תוך
וידוא שהעובי הכולל המינימאלי בכל מקום הוא מעל  2ס”מ .ישר
להוצאת עודפי חומר ללא לחיצה בעזרת סרגל טייחים הפוך.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים

 1.4מ”מ.

צפיפות החומר המוקשה

 1100ק”ג למ”ק.

חוזק ללחיצה אחרי  28ימים

<=  5ניוטון לממ”ר.

אוויר לכוד בחומר המוקשה

>40%

תגובה לאש (סוג)

A1

חוזק הידבקות

 0.4ניוטון לממ”ר B FP

צריכת מים

ק”ג למ”ר >= 0.3

מקדם התנגדות לאדים

 μ =< 12λ = 0.35ואט למטר למעלה קלווין

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

weber.mix MB95F
weber IP610

weber.mix MB95F
טיח מיושם ידנית ,עם חלקיקים בגודל בינוני או דק ,למשטחים מסורתיים.

נתונים טכניים
לשימוש בתוך מבנים ומחוץ להם כגון בתי
מגורים ,שירותים ,מבני מסחר ותעשיה,
חדשים וישנים.

יחס מים

16-18%

זמן ערבוב במערבל כפות

 3דקות

זמן ערבוב במכונת בטון

 5דקות

אורך חיי התערובת

שעה

זמן המתנה בין שכבה ראשונה לשנייה

מרח על המוצר הטרי

משך הזמן לפני החלקת הציפוי

 1-3ימים

הזמנים בטבלה חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס ולחות יחסית
של  .50%הזמנים ישתנו משמעותית על פי תנאי הלחות והטמפרטורה בשטח.

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

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 מתאימהמראש (רשת ,חומר הכנה ,וכד’).

 17ק”ג למ”ר לעובי  1ס”מ.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

גוונים
אבקה לבנה.

שק  25ק”ג.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים מרבי

 1.2מ”מ

צפיפות למוצר המוקשה

 1.7ק”ג לליטר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

 3ניוטון לממ”ר

התנגדות לכפיפה אחרי  28יום

 1.6ניוטון לממ”ר

מודול האלסטיות

 5000ניוטון לממ”ר

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

סוג A 1

הידבקות

 B – 0.3ניוטון לממ”ר

ספיחת מים

סוג W 0

מקדם אדי מים

μ > 20

מוליכות חום

 0.8וואט למטר למע’ קלווין = λ

עמידות

אין עדיין נתונים

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

וובר מיקס MB95F

תכונות מיוחדות

הגבלות

ניתן ליישום על גבי לבנים חדשות ,בלוקי מלט ,מבני בטון
בתנאי שהם טופלו קודם לכן בעזרת ,weber.prim.CL10
לבנים ישנות או טיח ישן בתנאי שנוקו וטופלו בעזרת
חומר הכנה מסוג  weber.mix.MB95fמעורבב בweber-
 L50מהול במים ביחס  .1:5בטון בעל כושר ספיגה נמוך או
בטון חלק חייב לעבור טיפול בעזרת .weber.prim.CL10
בליטות של יותר מ 2-ס”מ יש למלא לפחות יומיים מראש
ב.weber.mix.MB95f-
יש למקם זוויות ופסי התייחסות בעזרת weber.mix.
 MB95fבלבד .יש לערבב את החומר ,עדיף בעזרת
מערבל מכאני ,ביחס של כ 4-ליטר מים לשק של  25ק”ג
במשך  5דקות .יש ליישם את הטיח כשהעובי לשכבה לא
עולה על  2ס”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.
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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.

weber IP610
טיח תשתית ליישום ממוכן על משטחים מסורתיים.

נתונים טכניים
לשימוש על קירות חיצוניים ופנימיים.

אחוז מים בתערובת

כ23%-

		
אורך חיי התערובת לעבודה

שעתיים

		
משך זמן המתנה לפני יישור

מעל  6שעות

זמן השבתת המכונה

פחות מ 45-דקות

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

תכונות מיוחדות
הגבלות
אין ליישם על משטחים בלתי קונסיסטנטיים
ואבקתיים.

נתונים טכניים
<  1.4מ”מ

גודל חלקיקים

צפיפות למוצר המוקשה 			  1.5ק”ג לליטר
התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

		  3ניוטון לממ”ר

התנגדות לכפיפה אחרי  28יום

		  1.6ניוטון לממ”ר

		
מודול האלסטיות הדינאמי

 5000ניוטון לממ”ר

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

סוג A 1

וובר IP610

ניתן ליישום מהיר ,מכיל סיד כבוי ומלט .מוצר
אמין בעל ביצועיים עקביים ,קל לטיפול וכלכלי.
הדבקות מצוינת למשטחים .ניתן ליישום על לבנים
חדשות ,לבנים תרמיות לטיוח בתוך המבנה ,בלוקי
מלט ,בטוח חלק שעבר הכנה בעזרת weber.
 .prime.CL10על גבי טיח או חומרי בניה מעורבים
שעברו הכנה בעזרת  .weber ip610אין ליישם
על גבי תשתיות לא יציבות או מתפוררות .על מנת
ליישם על גבי לוחות ובלוקים העשויים עץ מלט
או פוליסטירן יש לעשות שימוש במהדקי מתכת
ורשתות טיוח.

התשתית חייבת להיות ישרה ,מלוכדת ,מוצקה ,נקייה,
ולחה .על חומר בנייה מעורב חשוב לשטוף את התשתית
במים ולהכין את כל פני השטח בחומר הכנה וובר.מיקס
 .IP610בטון בעל כושר ספיגה נמוך או בטון חלק חייב
לעבור טיפול ב-וובר.פרים  . CL10בליטות של יותר מ2-
ס”מ יש למלא לפחות יומיים מראש ב-וובר.מיקס .MB610
יש להוסיף כ 23-ליטרים של מיים לכל  100ק”ג של
אבקה .לכוון את מד הספיקה על מרסס הטיח עד לקבלת
טיח יציב ופלסטי .יש למקם את מגינויות ופסי התייחסות
תוך שימוש ב weber IP610-מומלץ לרסס את פני השטח
ממרחק של כ 20-ס”מ לקבלת מרקם ריסוס אחיד .עובי
שכבה  1עד  2ס”מ .יש להמתין מספר דקות לפני יישור
בעזרת סרגל אלומיניום .יש להניח לחומר להתקשות כ6-
שעות ואז ליישר את שטח הפנים ולרבע פינות וקצוות.
לקבלת משטח בעל גימור גם המתאים ליישום חומר
פלסטי עבה נוסף על גביו ,ניתן ליישם שכבה נוספת
בעובי  3-2מ”מ כשהשכבה הראשונה עדיין לחה לאחר
היישור ולספוג אותה בעזרת ספוג .לקבלת גימורים
אחרים ,ניתן ליישם טיח הכנה מקו מוצרי weber.cem
או  weber RZלקבלת גימור חלק.

הידבקות  B – 0.3 				FPניוטון לממ”ר
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ספיחת מים 				 סוג W 0
מקדם אדי מים

			 μ > 20

מוליכות חום 				  0.5וואט למטר למע’ קלווין = λ
עמידות
 14ק”ג למ”ר לעובי  1ס”מ.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  25ק”ג בתפזורת בסילו.

				 אין עדיין נתונים

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

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.

weber.cem RS350
weber.cem RN360
weber.cem RP370
weber.cem RA30

weber.cem RS350
ציפוי לגימור וליישור קירות חיצוניים על בסיס צמנט משופר.

נתונים טכניים
לגימור ויישור בליטות ושקעים על משטחי
טיח מסורתי או מעורבב מראש,לקירות
פנימיים וחיצוניים.

אחוז מים בתערובת לבנה

24-26%

אחוז מים בתערובת אפורה

25-29%

זמן ערבוב עם מערבל כפות

 3דקות

זמן ערבוב עם מערבל מכאני

 5דקות

אורך חיי התערובת לעבודה

 2שעות

משך הזמן לפני יישום שכבה שנייה  60דקות
			
עובי לשכבה

 2מ”מ

		
זמן המתנה לפני צבע

 21יום

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

ניתן ליישום על גבי טיח מסורתי או מעורבב מראש,
טרי או מוקשה .בטון שנוקה מראש ,טיח wever san
מסיר לחות ,רצפות  predallesולוחות טיח מטופלים ב
.weber.prime.pf15
על משטח העבודה להיות נקי ,אחיד ,עמיד ,שטוח וסופג
בצורה אחידה .אין ליישם על משטחים מתקלפים או
מתפוררים.
יש ליישם את המוצר בשיטת “טרי על טרי” – יומיים לאחר
יישום הטיח ,או להרטיב את משטח העבודה היטב לפני
היישום .יש להכין את המשטח לעבודה בעזרת weber.
 prime.pf15כשעתיים עד שלוש לפני היישום.
יש לערבב שק של  25ק”ג מהמוצר עם כ 6-ליטרים
של מים נקיים בעזרת מערבל מכאני או מערבל כפות
במהירות סיבוב נמוכה ,או במכונת טיוח .יש להשאיר את
התערובת לעמוד כ 10-דקות,
יש ליישם שתי שכבות .לאחר השכבה הראשונה יש
להמתין כ 60-דקות לפני יישום השכבה השנייה .את
הגימור יש לבצע בעזרת ספוג טייחים רטוב עד לקבלת
שטח פנים אחיד ללא תפרים או חפיפות .בחידוש עבודות
טיח עובי השכבה הכולל לא יעלה על  3מ”מ.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים מרבי

			 0.65מ”מ
<

			 ק”ג לליטר
1.5
צפיפות למוצר המוקשה
הידבקות לתשתית (טיח מוקשה)

> 		 0.5ניוטון לממ”ר

תכונות מיוחדות

הגבלות

הידבקות לבטון אחרי  28ימים

סוג		 CSII

קל לשימוש ולגימור ,נוח לעבודה ולגימור .נושם,
ניתן ליישום על גבי טיח מסיר לחות.

אין להשתמש על ציפויים פלסטיים ,צבע ,תשתיות לא סופגות,
תשתיות עם בליטות  /שקעים העולים על  5מ”מ ,בטון.

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

 		1.3ניוטון לממ”ר

 5ק”ג למ”ר לשני ציפויים.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

מקדם אדי מים

			> μ
15

				 וואט למטר למע’ קלווין = λ
0.5
מוליכות חום
		
ספיחת מים (סוג)
שק  25ק”ג.

W0

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

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.

וובר צם RS350

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

סוג A 1
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weber.cem RN360
גימור חלק דוחה מים לקירות מטויחים או בטון חשוף.

נתונים טכניים
לגימור טיח מסורתי או טיח מעורבב מראש
עבור קירות פנימיים וחיצוניים במבנים ישנים
או חדשים .ליישור חזיתות ,קירות ותקרות
מבטון ועוד .אטימות החומר למים מגנה על
הטיח ועוזרת למנוע בלאי עקב תנאי אקלים.

אחוז מים בתערובת

39%

זמן ערבוב עם מערבל כפות

 3דקות

זמן ערבוב עם מערבל מכאני

 5דקות

		

 2שעות

אורך חיי התערובת

זמן המתנה לפני יישום שכבה שנייה  60דקות

תכונות מיוחדות
אטום למים .גימור לבן חלק .קל לשימוש ולגימור.
הידבקות מצוינת למשטחים על בסיס מלט .נושם.
ניתן ליישום על גבי טיח מסיר לחות (.)avocal

עובי לשכבה 			

 2מ”מ

זמן המתנה לפני צביעה

 21יום

הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס .יש לשנות את חישוב הזמנים
על פי תנאי האקלים במקום.

הגבלות
אין להשתמש על ציפויים פלסטיים ,צבע או צבועים
או תשתיות לא סופגות תשתיות עם בליטות /
שקעים העולים על  10מ”מ בטון עם עקבות
 breakerטיח לא מוצק או רופף ותשתיות פריכות.

התשתית חייבת להיות נקייה ,אחידה ,עמידה ,וסופגת בצורה
אחידה .אין ליישם על שטחים לא יציבים או מתקלפים (אבק
שנגרם ע”י גירוד או שפשוף במקרה של תשתיות שעברו
ניקוי חול מכאני) .יש לשטוף בטונים ,לנקות שומן וכתמי מלח
ולהרטיב את התשתית לפני היישום .יש להכין חומרים בעלי
כושר ספיגה גבוה ב weber prim PF15-שעתיים-שלוש
לפני יישום  .RN360.weber cemהרטב את התשתית לפני
יישום החומר .ניתן ליישם על גבי טיח סיד כבוי ומלט חדש
ומוקשה ,טיח עמיד ומוקשה על בסיס מלט ,בטון (שנוקה
מראש) ,טיח מרפסות מסיר לחות .מתאים במיוחד לגימור
רצפות  .predallesלוחות ( cement boardמטופלים
ב.)weber primPF15-
ערבב תכולת שק של  20ק”ג מוצר עם כ 7-ליטר מים נקיים
תוך שימוש במערבל כפות במהירות סיבוב נמוכה או מכונת
טיוח.
יש לתת לתערובת לעמוד כ 10-דקות ,לבחוש שוב וליישם על
התשתית הלחה תוך שימוש בכף טייחים ממתכת .יש ליישם
שתי שכבות או יותר בפעם אחת .עובי כל שכבה לא יעלה
על  3מ”מ .יש ליישם שכבה שנייה כשעתיים לאחר יישום
השכבה הראשונה (אך לפני שעברו  8שעות על מנת למנוע
התקשות השכבה לגמרי) ובכיוון הנגדי לשכבה הראשונה.
העובי הכולל בחידוש עבודות טיח לא יעלה על  2מ”מ.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים מרבי

			

צפיפות למוצר המוקשה 			

 1.4ק”ג לליטר

הידבקות לבטון אחרי  28ימים

 8ניוטון לממ”ר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

 2ניוטון לממ”ר

מקדם אדי מים

μ > 15

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

חדירות דו תחמוצת פחמן ()SD

סוג A 1
 0.4וואט למטר למע’ קלווין = λ

		

>  50מ’

		
ספיחה נימית וחדירות מים

<  0.1ק”ג למ”ר לשעה בחזקת חצי

מדידת הידבקות ע”י משיכה ישירה

≥  0.7ניוטון לממ”ר

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

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.

וובר צם RN360

 2ק”ג למ”ר.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

		

מוליכות חום

שק  20ק”ג.

<  0.1מ”מ
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weber.cem RP370
ציפוי גמר ליישור ,דוחה מים לטיח או בטון.

נתונים טכניים
גימור טיח מסורתי או טיח מעורבב מראש
לקירות פנימיים וחיצוניים,ישנים וחדשים.
משמש ליישור בליטות ושקעים על משטחים
על חזיתות ,קירות ותקרות מבטון .למילוי
תפרים בין תקרות  .PREDALLESעקב אטימותו
הגבוהה של החומר למים ,הוא מגן על הטיח
ומונע בלאי עקב תנאי אקלים.

אחוז מים בתערובת לבנה

23-27%

אחוז מים בתערובת אפורה

23-26%

זמן ערבוב עם מערבל כפות

 3דקות

זמן ערבוב עם מערבל מכאני

 5דקות

אורך חיי התערובת לעבודה

 2שעות

זמן המתנה לפני יישום שכבה שנייה  60דקות

תכונות מיוחדות
דוחה מים ,קל לשימוש ולגימור ,הידבקות מצוינת
למשטחים על בסיס מלט ,נושם ,ניתן ליישום על
גבי טיח מסיר לחות.

			
עובי לשכבה

 3מ”מ

		
זמן המתנה לפני צביעה

 21יום

הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ 22-מעלות צלסיוס .בתנאי אקלים שונים יתכנו
שינויים משמעותיים בחישוב הזמנים.

הגבלות
אין להשתמש על טיח שאינו מוצק ,תשתיות
פריכות ,ציפויים פלסטיים ,צבעים או תשתיות לא
סופגות ,תשתיות עם בליטות  /שקעים העולים על
 10מ”מ ,בטון עם עקבות .breaker

נתונים טכניים
גודל חלקיקים מרבי

			

צפיפות למוצר המוקשה 			

 1.5ק”ג לליטר

הידבקות לבטון אחרי  28ימים

		

 6ניוטון לממ”ר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

		

 1.5ניוטון לממ”ר

מקדם אדי מים

			

μ > 15

		

סוג A 1

תגובה לאש ()EN 13501-1:2002

מוליכות חום 				
חדירות דו תחמוצת פחמן ()SD

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  25ק”ג.

<  1.2מ”מ

		

 0.52וואט למטר למע’ קלווין = λ
>  50מ’

		
ספיחה נימית וחדירות מים

<  0.1ק”ג למ”ר לשעה בחזקת חצי

מדידת הידבקות ע”י משיכה ישירה

≥  0.7ניוטון לממ”ר

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

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.

וובר צם RP370

 4ק”ג למ”ר.

ניתן ליישם את החומר על גבי טיח סיד כבוי ומלט ,מסורתי
או מעורבב מראש ,חדש ומוקשה .טיח עמיד ומוקשה על
בסיס מלט ,בטון שנוקה מראש ,טיח  webber.sanמסיר
לחות ,רצפות  ,predallesלוחות טיח מטופלים ב weber.
. prime.pf15
על משטח העבודה להיות נקי ואחיד ,יציב ,שטוח וסופג
בצורה אחידה .אין ליישם על משטחים לא יציבים או
מתקלפים .יש להסיר אבק ולכלוך .יש לשטוף בטונים ,לנקות
שומן ,כתמי מלח או חומרי שחרור .יש להרטיב את המשטח
היטב לפני היישום .יש להכין את המשטח ליישום כשעתיים
עד שלוש לפני יישום  weber cem RP370בעזרת חומרים
בעלי כושר ספיגה גבוה כדוגמת .weber prim PF15
יש לערבב שק של  25ק”ג מהמוצר עם כ 6-ליטרים של מים
נקיים תוך שימוש במערבל כפות במהירות סיבוב נמוכה או
מכונת טיוח .יש להשאיר את התערובת המוכנה לעמוד כ10-
דקות ,לבחוש שוב וליישם על התשתית הלחה בעזרת כף
טייחים מלדג’ מתכת.
יש ליישם את החומר בשתי שכבות .יש להמתין כ 60-דקות
לפניי יישום השכבה השנייה .יש לבצע את הגימור בעזרת
ספוג טייחים רטוב ,עד לקבלת שטח פנים אחיד ללא תפרים
או חפיפות .בחידוש עבודת טיח העובי הכולל של השכבות
לא יעלה על  3מ”מ .יש למלא תפרים בין תקרות בעזרת
 RP370 weber cemלפחות  48שעות לפני היישום.
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weber.cem RA30
גימור חלק צמנטי לחזיתות (שפכטל חיצוני).

נתונים טכניים
טיח כיסוי על בסיס צמנטי אבקתי עם בעל
גודל חלקיקים זעיר והרכב המיועד לציפוי
חיצוני או פנימי דוחה מים ומעט לא אחיד.
מתאים כבסיס לצביעה (יש לצבוע קודם
בצבע יסוד) המורכב מצבע או חומרי כיסוי
כגוןweber cota silicato, weber cota :
mineral, weber cota action, weber
cota riviera

אחוז מים בתערובת לבנה

19%

אחוז מים בתערובת אפורה

20%

זמן מנוחה לתערובת

 15דקות

אורך חיי התערובת לעבודה

 3שעות

משך הזמן לפני צביעה

לפחות  7ימים
			

 2-3מ”מ
עובי לשכבה 				
עובי מרבי כולל

פחות מ 5 -מ”מ
			

הזמנים חושבו בטמפרטורה של כ 22 -מעלות צלסיוס .יש להתאים את חישוב
הזמנים לתנאי האקלים במקום.

ניתן ליישום על משטחים צבועים או על טיח
שחור ישירות ,גימור הנדסה אזרחית.

אין להשתמש על חומר עם בליטות  /שקעים
העולים על  4מ”מ ,משטחים לא אחידים.

 1.7ק”ג למ”ר לעובי  1מ”מ.

 12חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

שק  25ק”ג.

נתונים טכניים
גודל חלקיקים

≤  0.6מ”מ

צפיפות למוצר המוקשה

 1.8ק”ג לליטר

הידבקות לבטון אחרי  28ימים

 25ניוטון לממ”ר

התנגדות ללחיצה אחרי  28ימים

		

 8ניוטון לממ”ר

מוליכות חום

 0.74וואט למטר למע’ קלווין = λ

תגובה לאש 				

סיווג אירופאי A 1

חדירות דו תחמוצת פחמן ()SD

		

>  50מ’

ספיחה נימית וחדירות מים

<  0.1ק”ג למ”ר לשעה בחזקת חצי

תאימות חום 				

≥  1.0ניוטון לממ”ר

מדידת הידבקות ע”י משיכה ישירה

≥  1.0ניוטון לממ”ר

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

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.

וובר צם RA30

תכונות מיוחדות

הגבלות

התשתית חייבת להיות ישרה ,מלוכדת ,מוצקה ,נקייה,
קשה ויבשה .יש לשטוף את המשטח המיועד לצביעה,
להסיר שעווה ,שומן וטיפולי איטום למים ,להבריש ולייבש.
יש להסיר שכבות סינתטיות רופפות בעזרת .weber EC
תשתיות עשויות עץ-מלט חייבות להיות יבשות לגמרי .יש
להרטיב את המשטח ולהמתין להעלמות המים משטח
הפנים .ביישום על גבי חומר בנייה מעורב ,חשוב לשטוף את
התשתית במים ולהכין את כל פני השטח בחומר הכנה .ניתן
ליישום על גבי טיח סיד כבוי ומלט (אפילו צבוע) ,בטון וטיח
צמנטי לח ,ציפויים אקריליים יציבים ולא רופפים ,לוחות טיח
(מטופלים ב ,)weber prim PF15-עץ-מלט ,ציפויי פסיפס
ישנים ,טיח אחיד עם שאריות חומרי קישור צמנטיים.
יש לערבב  weber cem RA30עם כ 4.5-ליטר מים נקיים
לשק של  25ק”ג עד לקבלת תערובת אחידה תוך שימוש
במערבב כפות .יש להשאיר את התערובת לעמוד כ15-
דקות ,לבחוש שוב ללא הוספת מים ולהשתמש בתערובת
המתקבלת תוך שעתיים – שלוש.
יש ליישם שכבה בעובי  2-3מ”מ בעזרת כף טייחים ליישור
מפלדה .במידת הצורך יש ליישם שכבה שנייה .יש להכניס
רשת דקה בין השכבה הראשונה והשניה באם המוצר מיושם
על שטח פנים לא אחיד או לא ישר.
לצביעה ,יש להשתמש בספוג ולהמתין ליבוש מלא .ליישום
מוצר על בסיס סיליקאט ,מרח ציפוי יסוד מינראלי על
 weber cem RA30בטמפרטורות נמוכות המתן להתקשות
מלאה של המוצר לפני קישוטו (החומר חייב להיות קשה
מאד ללא עקבות אבק על פני השטח).
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