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נתונים טכניים

weber.calce iniezione 5

בחורים  תוך שימוש  במים  כל הקיר שמטופל  את  הספג 
להמתין  יש   .weber.calce.iniezione להזרקת  שנוצרו 
במקרה  במבנה.  שנותרו  המים  לניקוז  שעות  כ-24 
ההזרקה  חורי  את  לקדוח  יש  סופגים  בניה  חומרי  של 
מחומרים  קירות  עבור  ס”מ.  כ-40-50  של  במרווחים 
כ-20-25  של  במרווחים  לקדוח  יש  לבנים  כגון  צפופים 
ס”מ. עומק הקידוח כשני שליש מעובי הקיר. בקירות עד 
עובי של כ-60 ס”מ אפשר לקדוח רק מצד אחד של הקיר. 
יש  הקיר.  צידי  משני  לעבוד  מומלץ  יותר,  עבים  בקירות 

לקדוח את החורים בזוית של 45 מעלות.
weber.calce iniezione עם מים ביחס של  יש לערבב 
המקדח  בעזרת  ק”ג(   25 של  לשק  ליטר  )כ-7.5   31%
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 
weber. 10 ס”מ מהודקים בעזרת  הצינורות לעומק של 

tec.fast120
עם השלמת העבודה יש להוציא את הצינורות והמהדקים 
לפני יישום הטיח הסופי. את ההזרקות יש לבצע מלמטה 

למעלה בלחץ הזרקה של 1 ו-2.5 באר. 

שק 25 ק”ג. 12 חודשים באריזה מקורית במקום יבש.

1.47 ק”ג לליטר             
שק 25ק”ג = 17 ליטר טיח.

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

 5 טבעי  הידראולי  סיד  המכיל  דליל  נוזלי  טיח 
N.H.L, ללא מלט, לליכוד חומרי מבנה ע”י הזרקה. 
ואבני טוף.  אידיאלי לשיקום קירות אבן, לבנים 
מיוחד.  הזרקה  מיכון  באמצעות  סדקים  ממלא 

מתאים גם לליכוד טיח סדוק ומנותק.

גראוטינג להזרקה. טיח נוזלי המכיל סיד הידראולי N.H.L5 לליכוד קירות אבן או לבנים  ע”י הזרקה.  

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

הגבלות
או  פרסקאות  קיימים  אם  מיישום  להימנע  יש 
סוגי קישוטי קיר אחרים הרגישים ללחות. תחום 
ליישם  אין  צלסיוס,  מעלות   5-35 טמפרטורות: 

על קירות קפואים או כשיש סכנת כפור. 
ישנם  אם  למלא  שיש  בחללים  תספיג  אל 
ואלמנטים  אחרים  קישוט  סוגי  או  פרסקאות 

אחרים הרגישים ללחות.

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

עמידות ללחיצה אחרי 28 ימים

עמידות לכפיפה לאחר 28 ימים                                                        

)μ( 820

5 מגה-פסקל

2 מגה פסקל

משקל סגולי לתערובת                         

                         )D 6( ”זמן ריקון ספל “פורד

יחס ערבוב

זמן ערבוב בבוחש ידני                         

אורך חיי החומר ליישום                       

1.9 ק”ג לליטר

> 30 שניות

31%

5 דקות

60 דקות

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

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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72

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



אחסון וחיי מדף

אזהרות והמלצות
המוצר מבוסס על אטיל סיליקט, המשמש 

לחיזוק, שיקום והגנה על תשתיות 
מינרליות שסובלים  משחיקה מכאנית, 

כימית וביולוגית. כמו כן, התגבשות מלחים 
  CONSOLIDATOR OH .ורטיבות
גורם לריאקציה כימית זריזה בין החומר 

והלחות הקיימת בתשתית ובאוויר, והופך 
אותו לג'ל סיליקה אמורפית המחבר בין 

החלקיקים החופשיים וכתוצאה מכך 
מקדם חיזוק משמעותי של האבן. 

ניתן ליישום על כל סוגי התשתיות 
המינרליות למטרות הקשחת התשתית 
והגדלת עמידותה מפני שחיקה ובלייה. 

חיזוק התשתית והגדלת עמידותה מפני 
שחיקה. שיקום תשתיות פגועות, מזעור 
נזקי בלייה, שיפור ושדרוג עמידות של 

תשתיות אבן לבנים וכדומה.  
יכולת חדירה גבוהה לתשתית יבשה – אינו 
מושך אבק או לכלוך, אינו מכיל מרכיבים 
המזיקים לבניין ולאבן, משפר את ההגנה 

מפני חומצות ותנאי סביבה, מפחית 
ספיגות נימית, מאפשר מעבר אדי מים.
 התצרוכת ml 500-160  למטר. (2-6 
מ"ר לליטר בהספגה מלאה( התצרוכת 

עלולה להשתנות בהתאם לדרגת ספיגות 
התשתית וסוגה, שיטות היישום, תנאי 

הסביבה ועוד. 

יישום
תנאים ליישום: 

טמפ' תשתית והסביבה: מינימום 5°c  -, מקסימום 30°, 
תנאים אופטימאליים: °10-°20.

יש ליישם את החומר כאשר התשתית יבשה לחלוטין 
ומאפשרת הספגה מלאה של החומר .אין ליישם את 
החומר תחת שמש ישירה .במידה וצפוי לרדת גשם 

במהלך 72 השעות שלאחר ו/או בסמוך ליישום- אין 
ליישם את המוצר. 

יש להגן על כל האלמנטים מסביב לאזור המטופל 
אלומיניום, זכוכית וכדומה.

החומר מוכן לשימוש, ואין לדללו.

הכנת התשתית: יש להסיר את כל החלקים הרופפים 
מהתשתית,  על התשתית להיות יבשה לחלוטין.

יישום: 
יש ליישם  את החומר ישירות ע"ג התשתית באמצעות 
מרססת. להספיג את התשתית בצורה יסודית  ומלאה  
גם באמצעות מברשת או רולר. יש לחזור על הפעולה 
שלוש פעמים, חצי שעה בין שכבות בשיטת 'רטוב על 

רטוב' עד הספגה מלאה.

מומלץ לבדוק מראש את השפעת החומר על הגוון של 
התשתית.  שינוי גוון שנגרם על ידי החומר, ניתן להסיר 

על ידי ניגוב התשתית בספירט לבן לאחר הספגה מלאה 
של האבן וסיום הטיפול במוצר.  

בחלוף 14 יום מגמר היישום ניתן ליישם את הטיח.
בחלוף שבועיים מסיום ישום הטיח ניתן לצבוע את 

התשתית בצבעים מבוססי סילוקסאן ובצבעים 
מינראליים.  

התגבשות מלאה מושגת בממוצע תוך 4 שבועות בהתאם 
לרמת הלחות באוויר ובתשתית. 

אחסון  וחיי מדף :  12 חודשים מיום הייצור כאשר 
החומר מאוחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שבין 

30°c 5°-c באריזתו המקורית כאשר היא סגורה 
ואטומה. תאריך הייצור מוטבע ע"ג האריזה. יש לסגור 

היטב אריזות שנפתחו.  לאחר הפתיחה יש ליישם 
בהקדם האפשרי. 

יש להימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. בעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן 
ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. המוצר דליק, יש לאחסן הרחק ממקור חום ואש. חובה לאחסן את המוצר בתנאים מתאימים בהתאם לתקנות המשרד לאיכות 
הסביבה בדבר אחסנה של חומרים מסוכנים ודליקים. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. במגע עם העור יש לשטוף את האזור במים רבים .במגע עם 

העיניים יש לשטוף את העין במשך כ- 15 דקות עם מים. 

 OH קונסולידטור
מאחד המשמש לחיזוק, שיקום והגנה על תשתיות מינרליות,  מבוסס על אטיל סיליקט 



מוכן לשימוש.
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1, 5, 18 ליטר  טרפנטין מיד לאחר השימוש. 12 חודשים במקום קריר באריזה מקורית 
סגורה. 

1-2 שעות למגע, יבוש סופי 12 שעות.  אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה 
מתחת ל- 7 מעלות צלסיוס או כאשר צפוי 

גשם. 

3.3 מ”ר. מט.

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.

חודר עמוק לתשתית, מונע חדירת מים מבלי 
לפגוע במעבר אדי מים, מאפשר לקיר לנשום, 

עמיד במשטחים אלקאלים, אינו משנה אחידות 
הגוונים על המשטחים המצופים. 

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.

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

סילר סילוקסאן

שקוף. 

גוון
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סילר סילוקסאן


