וובר.קאלצ’ה Nhl 3.5

WEBER.CALCE nhl 3.5

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

יישום

שימושים
סיד הידראולי הטבעי  NHL3.5מתוצרת
"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
 NHL3.5משמש בהכנת טיח לבניה וטיט.
המאפיינים המכאניים ,הנקבוביות והכמות
הנמוכה של מלחים מסיסים מבטיחים
תאימות מלאה של הסיד ההידראולי הטבעי
 NHL3.5עם חומרי הבניה המסורתיים )אבן,
לבנים ,וכד'(.

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  24-48 MP2.5שעות לפני הנחת הטיח .יש להכין את הקישור לאלמנטים של
המבנה )קורות ,עמודים ותמיכות( תוך שימוש ברשת מתאימה בעלת אלקליות גבוהה .המינון של הסיד
ההידראולי הטבעי  NHL3.5משתנה 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  ,NHL3.5אין להוסיף מקשרים
הידראוליים מלאכותיים לתערובת ,במיוחד מלט פורטלנד.

תכונות מיוחדות
חדירות גבוהה לאדי מים ,מניעת עובש ופטריות
ותפקוד היגרומטרי אופטימאלי לפי התקינה
הסביבתית ,מבטיחים ביצוע מבנים בתקני מחיה
גבוהים ועושים את הסיד ההידראולי הטבעי
 NHL3.5לחומר הקישור המועדף עבור
ארכיטקטורה איכותית ועבור בניה ירוקה
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נתונים טכניים
סיד הידראולי טבעי
N.H.L 3.5

סיד הידראולי טבעי
N.H.L 5

צפיפות מרחבית

 700ק"ג למ"ק

 700ק"ג למ"ק

מצב פיסיקלי וצבע

אבקה ,חומה בהירה

אבקה ,חומה בהירה

עמידות ללחיצה אחרי  28יום

 3.5מגה-פסקל

 5מגה-פסקל

שיורי ב 0.2-מ"מ

<=2%

<=1%

שיורי ב 0.09-מ"מ

<=15%

<= 5%

יציבות

<= 2מ"מ

<= 0.5מ"מ

תכולת סיד חופשי

>=25%

10%

תכולת תלת תחמוצת גפרית

<=2%

<=1%

זמן התקשות

 8שעות

>= 1שעה

תגובה לאש

לא דליק

לא דליק

תקן UNI-EN 459-1:2010

הנתונים התקבלו מבדיקות מעבדה שנעשו בתנאים מבוקרים במחזור ייצור ובתנאים תקניים לפי החוק .לכן,
יש לשנותם ולהתייחס אליהם כמקורבים.
שלב היישום מתרחש באתר ללא בקרה שלנו .לחברת קאלצה ראפינאט אין אחריות לתוצאות יישום המוצר.

הגבלות
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.

גוון

אחסנה

אופ וויט

 12חודשים באריזה סגורה במקום
קריר ויבש.

אריזה

זמן יבוש סופי

שק  25ק"ג

שבועיים עד שלושה שבועות

בטיחות
החומר אינו מכיל עופרת .בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב .במקרה של מגע בין הצבע 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
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