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נתונים טכניים

webercalce  malta M2.5

שק 25 ק”ג, בתפזורת בסילו.12 חודשים באריזה מקורית במקום יבש. שק = בערך 0.02 מ”ק לעובי של חומר בניה. 
1600 ק”ג למ”ק לעובי של 5-15 מ”מ.

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

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.

סיד  מכיל  ללבנים,  מראש  מעורבב  טיח 
הידראולי טבעי NHL5 לבניית קירות פנימיים 
מלבנים  היסטוריים  לקירות  מיוחד  וחיצוניים 

ואבן, מומלץ גם למילוי חריצים.

טיח על בסיס סיד הידראולי לבניה וכיחול. 

תכונות מיוחדות
ללא   ,200828 מס’   CEC ל-  סביבתית  תואם 

מלט. תרכובת סיד הידראולי.
טובה, מתאים  עבידות   UNI-EN 459 תקן  לפי 

לקירות לבנים, אבן טבעית. 

יחס ערבוב                                                         

זמן ערבוב עם מערבל ידני

זמן ערבוב במערבל בטון

זמן הקשיה

זמן להקשיה סופית

זמן עבודה כשהחומר המעורבב

18%

4 דקות

6 דקות

280 דקות

450 דקות

שעתיים

הגבלות
אין ליישם על גבי משטחי גבס, ציפוי סינתטי או 
בלוי, משטחים  או  טיח מתפורר, אבקתי  צבע, 

עם בליטות / שקעים של יותר מ-5 מ”מ.

 אבקה בצבע אפור/אופוויט.

גוונים



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.

נתונים טכניים
גודל גרגרים מרבי

סיד

אגרגאטים

עמידות ללחיצה

עמידות לכפיפה

תגובה לאש

ספיגת מים )ק”ג למ”ר( 

)μ( מקדם התנגדות למעבר אדי מים

מוליכות חום לפי טבלה ב-                                           

עמידות לאורך זמן

3 מ”מ

פחות מ-30%

יותר מ-70%

M2.5 סוג

=< 0.5 ניוטון לממ”ר

A 1 סוג )EN13501-i:2002(

0.9

15/35

λ=0.8    W/mKK

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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נתונים טכניים

weber.san evoluzione

שק 25 ק”ג. 12 חודשים באריזה מקורית סגורה במקום יבש. צריכה 20 ק”ג למ”ר בעובי  2 ס”מ. 

לאזור  מסביב  אחד  כמטר  של  בקוטר  הכנה  לבצע  יש 
קיר  ושבבי  חיבורים,  תפרים,  לגרד  יש  הנראית.  הלחות 
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 
)4.75-5.25 ליטר לשק של 25 ק”ג( במשך  8 דקות 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 2 ס”מ. במקרי 
מליחות גבוהה, יש להמתין 24 שעות 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 3 ס”מ באופן ידני. לא מומלץ. 
יישום ממוכן: יש להשתמש במכונת טיוח רציפה, תוך כיוון 
גבי  על  פלסטי.  )אחיד(  קונסיסטנטי  טיח  לקבלת  הספיקה 
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.
שימוש  תוך  נוספות,  רצועות  תבצע  אם  שכבות   ליישום 
בפסים  להשתמש  בטוח  הכי   ,weber.san evolution-ב
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 2 ס”מ. ישר 

להוצאת עודפי חומר ללא לחיצה בעזרת סרגל טייחים הפוך. 

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

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

וחומרי בניה שונים.

טיח מסיר לחות על בסיס צמנט.

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

מגביל התעבות ושולט בה.

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

שציינו  לעיל.

צפיפות חומר מוקשה

אוויר לכוד

מקדם התנגדות לאדים

חוזק ללחיצה אחרי 28 ימים

1.1 ק”ג לליטר

יותר מ-40%

μ < 12

>= 5 ניוטון לממ”ר.



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.

נתונים טכניים

גודל חלקיקים

צפיפות החומר המוקשה

חוזק ללחיצה אחרי 28 ימים

אוויר לכוד בחומר המוקשה             

תגובה לאש )סוג(

חוזק הידבקות

צריכת מים

מקדם התנגדות לאדים

1.4 מ”מ.

1100 ק”ג למ”ק.

>= 5 ניוטון לממ”ר.

40%<

A 1

B FP 0.4 ניוטון לממ”ר

ק”ג למ”ר >= 0.3

μ =< 12λ = 0.35 ואט 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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weber.san finitura
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12 חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

נתונים טכניים

שק 25 ק”ג.

3-4 ק”ג למ”ר לשכבה של 2-3 מ”מ.

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.

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

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

.)dash
סינתטיים  טיפולים  לגמרי  להסיר  יש  ישנות  מתשתיות 

כלשם; להבריש בקפידה חומר מתקלף או רופף.

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

פנימיים וחיצוניים.

גימור מינראלי לשיקום עבודות טיח.

אחוז מים בתערובת

זמן ערבוב 

אורך חיי התערובת  לעבודה

משך הזמן לפני יישום שכבה שנייה 

זמן המתנה לפני דקורציה  

27%

לפחות 5 דקות

שעה אחת

1-3 שעות

כ-21 יום

צפיפות למוצר המוקשה  

גודל חלקיקים מרבי   

מקדם התנגדות למעבר אדי מים 

 )EN  13501-1:2002( תגובה לאש

1.47 ק”ג לליטר

> 0.65 מ”מ

μ > 12

A 1 סוג

הגבלות
יציבים  אין ליישם על גבי ציפויים תחתונים לא 
תשתיות  גבי  על  ליישם  אין  סופגים.  לא  או 
חומרי  או  סינתטי  בצבע  לכן  קודם  שטופלו 
ציפוי סינתטיים. תשתיות מטויחות, תשתיות עם 

בליטות / שקעים העולים על 5 מ”מ.

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר 
את המקום היטב. במקרה  של מגע בין החומר  לעיניים יש לשטוף היטב 
ולא  היטב  סגורה  האריזה  לשמור  יש  רפואי.  לייעוץ  ולפנות  זורמים  במים 
לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים 
בעת  לייעוץ  תחליף  הנ”ל  בהמלצות  לראות  אין  פרסקו.  ע”י  הומלצו  שלא 
על  מבוססים  כאן,  המובאים  הנתונים  כל  ספציפית.  עבודה  מפרטי  כתיבת 
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.



נתונים טכניים

אזהרות והמלצות

12 חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

~ 0.200 ליטר  למ"ר

זמן יישום: 12  שעות 
כלים:

- מברשת
- רולר

- מכשיר התזה
הכנת התשתית:

מסיסים  ומחומרים  משומנים  נקיה  להיות  התשתית  על 
במים, מוצקה, הומוגנית, יבשה ואינה כפופה לתנועה.

להיות  חייבים  בתשתית  המקדים  התיקון  חומרי  כל 
קודם  צבע  כל  מהתשתית  להסיר  יש  מתאימים.  מחומרים 

ו/או חומרים סינטטיים.
יישום:

- המוצר מוכן לשימוש.
- יש ליישם את המוצר על ידי מברשת בשכבה אחידה. 

ליטר  כ-3     weber.cote silicacover  ל להוסיף  ניתן   -
weber.cote silicacover L בגוון זהה.

- יש להמתין לפחות 12 שעות )ולא יותר מ 72 שעות( לפני 
. weber.cote silicacover יישום

- במקרה שהתשתית היא weber.cem RA30  או
   weber.prim mineral יש להשתמש  weber.cem BL20 

כמקדם סיליקטי בלבד .

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום 
ולפנות  זורמים  במים  היטב  לשטוף  יש  לעיניים  החומר   בין  מגע  של  במקרה   היטב. 
להרחיק  יש  מהידית.  לתלותה  ולא  היטב  סגורה  האריזה  לשמור  יש  רפואי.  לייעוץ 
לראות  אין  פרסקו.  ע”י  הומלצו  שלא  חומרים  עם  לערבב  אין  ילדים.  של  ידם  מהישג 
הנתונים  כל  ספציפית.  עבודה  מפרטי  כתיבת  בעת  לייעוץ  תחליף  הנ”ל  בהמלצות 
והם  ובשטח  במעבדה  שהצטברו  וניסיון  ידע  בדיקות,  על  מבוססים  כאן,  המובאים 
אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו 
שומרים  אנו  לצרכיו.  ההתאמה  לבדוק  המשתמש  על  בלבד,  המוצר  איכות  על  היא 

לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

יסוד קושר לחיזוק תשתיות לפני צביעה
weber.prim silicato

מיכל  20 ליטר 

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

מיועד  סיליקט,  פוטסיום  מבוסס  קושר  יסוד 
צביעה,  לפני  הספיגה  ומיתון  התשתית  לחיזוק 

ללא פגיעה ביכולת הנשימה.
אין ליישם על:

- תומכים משופעים, לא עקביים או גרגיריים. 
- על צבעים וציפויים מקולפים או מנותקים.

-  משטחים אשר טופלו בציפויים ו/או צבעים 
סינתטיים ו / או סופגים מעט.

מוצר מוכן לשימוש 

צפיפות: 1 קילו / הליטר 
PH: ≤י11

התנגדות לאלקלי: מעולה 
הספגה: טוב 

התנגדות שוק תרמי: טוב מאוד 
מידת הסמיכות: נוזל

30°c  -8° ומתחת לc   טמפרטורה לעבודה: מעל -
- אין ליישם על משטחים רטובים

- אין ליישם בנוכחות קרינת שמש ישירה, או במקרה של גשם.
ב 24  לקרה  סיכון  עם  או  קרה  קפואים,  משטחים  על  ליישם  אין   -

השעות הבאות.
- יש להגן מלכלוך, במידת הצורך יש  לשטוף מיד עם מים. 

- יש להגן על העיניים והידיים במהלך היישום.



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

מיושם החומר.

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר 
היטב  לשטוף  יש  לעיניים  החומר   בין  מגע  של  במקרה   היטב.  המקום  את 
ולא  היטב  סגורה  האריזה  לשמור  יש  רפואי.  לייעוץ  ולפנות  זורמים  במים 
לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים 
בעת  לייעוץ  תחליף  הנ”ל  בהמלצות  לראות  אין  פרסקו.  ע”י  הומלצו  שלא 
על  מבוססים  כאן,  המובאים  הנתונים  כל  ספציפית.  עבודה  מפרטי  כתיבת 
בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר, אולם 
על  היא  אחריותנו  מרומזת.  או  מפורשת  כללית,  כאחריות  זאת  לפרש  אין 
שומרים  אנו  לצרכיו.  ההתאמה  לבדוק  המשתמש  על  בלבד,  המוצר  איכות 

לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

נתונים טכניים

12 חודשים באריזה סגורה מוגנת מלחות.

weber.cote silicacover L

מיכל 14 ק"ג

0.25 ליטר למ"ר

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

הכנות: על משטח העבודה להיות נקי מאבק ויבש. יש להסיר 
אחר  חומר  וכל  שמן  כתמי  לכלוך,  ולנקות  רופפים  חלקים 
מהמשטח. על משטחים סופגים או משטחים החשופים לתנאי 
יש  וובר.  מתוצרת  פריימר  קודם  ליישם  יש  קשים,  אוויר  מזג 

להמתין בין 4 ל- 24 שעות ייבוש לפני יישום הצבע.
 weber cote silica cover יישום: יש ליישם שתי שכבות של

L בעזרת מברשת או רולר. 
שכבת ראשונה - יש לדלל בכ- 10-20% במים. יש לערבב את 

היטב לפני השימוש. 
שכבה שניה – יש לדלל במידת הצורך עד 10% במים וליישם 

בעזרת מברשת או רולר. המשטח יקבל מראה מט מינראלי. 
של 5-35  בטמפרטורה  החומרים  את  ליישם  יש  יישום:  תנאי 
מעלות צלסיוס ולא מעל 80% לחות. יש ליישם רק במזג אויר 
יבש. אין ליישם בשמש ישירה או רוח חזקה. לאחר היישום יש 
להגן על המשטח מפני ייבוש מהיר מדי. זמני ייבוש: לפחות 12 

שעות בין השכבות. יש לנקות עם מים מיד לאחר השימוש 

צבע מינראלי על בסיס סיליקט מיועד במיוחד 
לצביעת מבנים בעלי ערך היסטורי ועתיקות. 
פנימיים.  או  חיצוניים  קירות   על  ליישם  ניתן 
של  אוטנטי  מראה  על  שומר  במוצר  השימוש 

המבנה תוך שמירה על טקסטורת המשטח 

סיליקה,  של  תערובת  הוא  הקושר  החומר  קושרים:  חומרים 
פוטסיום סילקט

g/cm3 1.20 : צפיפות החומר •
 sd(H2O) = 0.02 m :מעבר אדי מים •

 Fb-Code acc. to BFS instruction צבע3(  יציבות   A1  :  (  •
 .sheet No.26

צבע מינראלי על בסיס סיליקט 

תכונות מיוחדות
ניתן ליישום על משטחים צבועים  או על טיח שחור 

ישירות, גימור הנדסה אזרחית.


