
כיחול: רזנטה

הרבצה: מלטה נטורלה + 
            אבקת חרסים

רשת פייברטקס 160 גרם

מיישרת: מלטה נטורלה + 
             אבקת חרסים

שליכט: מלטה פינה

גמר: פריימר B-4 מינרלי שקוף

צבע: צבע סלוקסן

מערכת טיח סיד

Showroom - Shim’on ben shatakh  2, Tel aviv-Yafo   
Factory -  Mefalsim D.N Hof Ashkelon  79160

 03-6826562
08-6723424

2, יפו - תל אביב אולם תצוגה  שמעון בן שטח 
מפעל ייצור  קיבוץ מפלסים, ד.נ חוף אשקלון 79160

office@frescocolors.com
www.frescocolors.co.il
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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 0.5 מ”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.

פח: 25 ק”ג.        לנקות בגמר השימוש במים.  12 חודשים במקום קריר ובאריזה מקורית 
וסגורה.  

יבוש סופי: 48 שעות. 

אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע 
שלאחר יישום החומר. אין ליישם בטמפרטורה 

שמעל 35 מעלות צלזיוס או מתחת ל- 10 
מעלות צלזיוס והלחות היחסית היא מעל 85%.

מוכן לשימוש. במידת הצורך יש לערבב 
במערבל לרענון החומר. 

כ-2 ק”ג/מ”ר/מ”מ עובי.

מגורען עדין / מט.

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 5 מ”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.

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.

טיח להדבקה וכיחול טיח דק )שליכט( מוכן לשימוש.

רזנטה

מניפת פרסקו.

גוון

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

צלזיוס.

1.800 ק”ג / 25 ק”ג3 חודשים במקום קריר ומוצל. 24 שעות.

ללא.

שכבה ראשונה - שכבת הרבצה:
1. יש להרטיב קלות את פני המשטח המיועד לטיוח.

2. במידה וקיימת סדיקה, יש למלא בעזרת טיח מסוג רזנטה 
של פרסקו.

3. שכבת הרבצה תיושם בטיח “מלטה נטורלה” + “קוצ’ופסטו 
“ )אבקת חרסים(, ביחס של 1 סיד הידראולי  ל-8 טיח מלטה 

נטורלה יש לערבב את שני המוצרים הנ”ל לתערובת אחידה.
4. עובי שכבת ההרבצה: 8 - 5 מ”מ.

5. יש להטביע רשת מסוג פיברטקס על גבי שכבת ההרבצה 
)רשת עמידה באלקליות גבוהה(

6. זמן יבוש השכבה 24 שעות לפחות.
שכבה שנייה - מפלסת:

1. יש להרטיב קלות את פני שכבת ההרבצה
2. יש לערבב את הטיח עם אבקת חרסים ביחס של 8:1

3. עובי שכבה לא יעלה על 15 מ”מ.
4. יש לעבד את השכבה בהחלקה גסה בעזרת כף טייחים מעץ

5. בביצוע טיח עבה, מעל 20 מ”מ, יש ליישם את הטיח במספר 
שכבות בעלות עובי של כ 15 - 10 מ”מ כל אחת.

6. יש להמתין כ- 24 שעות בין יישום השכבות.
 N.H.L 3.5 במידה ונדרש להוסיף סיד הידראולי יש להוסיף  *

ביחס של 8:1.
* יש להמתין לפני יישום שכבת השליכט לפחות 20 יום.

1 ס”מ למ”ר / 16 ק”ג.

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.

גס.

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.

טיח גולמי לח )mortar( מוכן לשימוש לטיוח ולמילוי.

טיח סיד גס – מלטה נטורלה
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טיח סיד גס – 
מלטה נטורלה
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שק פוליאתילן 25 ק”ג או בתפזורת / 1000 ק”ג.  במכלים סגורים.

כ- 2-3 ק”ג / מ”ר.

אין ליישם באם צפוי מזג אויר גשום בשבוע 
שלאחר יישום החומר. אין ליישם בטמפרטורה 

שמעל 35 מעלות צלזיוס, קירות חשופים לשמש או 
בטמפרטורה של  מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

קטיפתי / מט.

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 20 ימים 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(.

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.

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 ושימור של 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.

טיח )שליכט( דק לטיוח ולמילוי במראה חלק ורך דמויי קטיפה. 

מלטה פינה

אפור בהיר, לבן אופוויט , תוספת אבקת חרס 
ורדרד.

גוון
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מלטה פינה
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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


