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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 evocalce

שק 25 ק”ג.

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

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

1 מטר מסביב  יש להסיר טיח ישן מהמשטח עד למרחק 
חיבורים  או  תפרים  לגרד  יש  כלשהם.  רטיבות  לסימני 
במידה וקיימים ולהסיר חלקי לבנים  וטיח רופף. יש לנקות 
מים  בהרבה  ולשטוף  השטח  כל  את  ביסודיות  ולהבריש 

נקיים.יום לפני יש לערבב את המוצר היטב לפני היישום.
יישום ידני: יש לערבב במערבל בטון במים נקיים )בערך 
לקבלת  דקות   8-10 במשך  ק”ג(   25 של  לשק  ליטר   6.5
תערובת חלקה, בהירה, ומשחתית. לציפוי שכבה ראשונה 
והנקי  הלח  הקיר  על  המים.  כמות  את  מעט  להגדיל   יש 
כאילו  טייחים  בכף  שימוש  ע”י  התערובת  את  למרוח  יש 
הייתה טיח רגיל, כשהיא מכסה את כל השטח בעובי של 
למרוח  יש  יבש  כשהחומר  בהחלקה.  צורך  ללא  מ”מ  כ-5 
שכבה שנייה. יש לשים לב  שהעובי הכולל לא יעלה על 
2 ס”מ בכל השטח. במקרה של מליחות גבוהה באתר יש 
להמתין 24 שעות בין השכבות. באם יש צורך בשכבה עבה 
יותר ניתן ליישם   את השכבה הראשונה לעובי של 1-1.5 
ס”מ ומעליה למרוח weber.calce evocal ליצירת שכבת 
ציפוי, של עד 3 ס”מ. השימוש בפסי העץ המקובלים אינו 
מומלץ ועדיף להשתמש בסרגלי עץ או פלסטיק ולהסירם 
לחץ  ללא  החלקה  לבצע  יש  היישום.  של  הסופי  בשלב 

בעזרת מיישר H, או מסור גריד טייחים.
ניתן להשתמש במכונת התזת טיח  יישום בעזרת מכונה: 
רציפה, תוך כוונון מד הספיקה לקבלת טיח סמיך ופלסטי. 
על הקיר הלח והנקי יש להתיז את השכבה הראשונה של 
מ”מ.  כ-5  של  בעובי  השטח  של  אחיד  לכיסוי  התערובת 
ניתן לעבות את השכבה לכ-10 מ”מ במקרה של שטח לא 
ותקרות  קירות  לטיוח  יישור.  ללא  התזה  ע”י  פשוט  אחיד 
רצוי  להשתמש בפסים שיוסרו בשלב הסופי של היישום. 
יש להניח  לציפוי להתקשות במשך כ-12 שעות, ולהרטיב 
שכבות  וליישם  להתייבש  לשטח  לתת  הצורך.יש  במידת 

נוספות לקבלת עובי מינימאלי הגדול מ-2 ס”מ.

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

מעליה של מים קפולרית )עליה נימית(. 

.N.H.L5 טיח מסיר לחות על בסיס סיד הדראולי

תכונות מיוחדות
החומר   .200810 מס’   CCA-ל סביבתית  תואם 
על  טיח  של  העתיקה  המסורת  פי  על  מיוצר 
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. 
בעל  והינו  מוקדם,  טיפול  דורש  אינו  השימוש 
פני  של  והחום  הלחות  לתנאי  גבוהה  סבילות 
מינראליים  לגימורים  מצוינת  תאימות  השטח. 

המכילים סיד וסיליקאטים. 

הגבלות
אין ליישם על משטחים בלתי קונסיסטנטיים 

ואבקתיים.

יחס מים / חומר  

זמן ערבוב במערבל בטון

אורך חיי החומר ליישום 

עובי מינימאלי 

זמן המתנה לפני יישום הגימור 

זמן המתנה לפני יישום גימור צבוע 

26%

8-10 דקות

30 דקות

2 ס”מ

לפחות 7 ימים

לפחות 21 יום

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



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               

משקל לנפח של החומר המוקשה        

עמידות ללחיצה אחרי 28 ימים                      

אויר כלוא )בחומר המוקשה(                      

תגובה לאש )סוג(                        

הידבקות )ניוטון לממ”ר(             

ספיגת מים )ק”ג למ”ר(

                )μ( מקדם התנגדות למעבר אדי מים

מוליכות                                                     

עמידות לאורך זמן                                               

1.4 מ”מ

1.1  ק”ג לליטר

>= 2 ניוטון לממ”ר

40% >

A 1

FP:B 0.1

0.3=>

12

)EN1745:2002-ב(  W/mKK λ=0.35

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

B4 פריימר מינראלי שקוף

חצי מבריק / משי.

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. 

מצטיין במעבר אדי מים גבוה , מונע הצטברות 
לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה.

בעל גמישות וכושר הדבקות מצוין, דוחה 
עובש ופטריות.

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.

שקוף.  

גוון

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

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

3.6 מ”ר.

5, 18 ליטר. 12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית 
סגורה

דילול במים עד 10%.

פריימר מינרלי שקוף
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פח 18 ק”ג. מים. 12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית 
סגורה.

72 שעות. אין ליישם במידה וצפוי מזג אוויר גשום 
בשבוע המיועד ליישום החומר. אין ליישם 
בטמפרטורה שמעל 35 מעלות צלזיוס או 

מתחת ל 5 מעלות צלזיוס.

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

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. 

מרקם חולי מט.

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה. יש ליישם 
שכבה של פריימר מסוג B-4 מינראלי שקוף 
לחיזוק התשתית וצמצום הספיגה. יש ליישם 

2-3  שכבות של המוצר בעזרת רולר או 
מברשת. המתנה ליבוש בין שכבה לשכבה 

כ4-6 שעות. במבנים לשימור רצוי במברשת 
בשכבה שנייה בהצלבה.

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.

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

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

צבע סילוקסאן

מניפת פרסקו.  

גוון
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צבע סילוקסאן


