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וובר.קאלצ’ה.פיניטורה

שליכט מינראלי עדין בגימור דו-שכבתי מכיל סיד הידראולי טבעי NHL.5
EN 998-1
)Mortar for interior and exterior masonry for general uses (GP

יישום

שימושים
שליכט בסיסי מוחלק או מגורען בגימור
דו-שכבתי למשטחי פנים וחוץ במבנים חדשים
וישנים לפני שכבת גמר .ניתן ליישם על גבי
טיח מסורתי המכיל סיד כבוי טבעי כדוגמת
 ,weber.calce.TM-TSטיח מעורבב
מראש המכיל מוצרים על בסיס סיד כבוי –
מלט weber.IP600, weber.IP610,
weber.mix.MP90, weber.mix.MB95f,
 ,weber.mixMG96mטיח weber.san
לתיקונים ,טיח מדוד המכיל סיד כבוי מלט,
טיח המכיל אגרגטים ואבקת חרסים.

על משטח העבודה להיות יציב ,מוצק ונקי .במשטחים ישנים יותר יש להסיר טיפולים סינתטיים ולהבריש
היטב לסילוק פירורים או חלקים אבקתיים .במשטחים חדשים המצופים בטיח מעורבב מראש שיושם בצורה
מכאנית ,יש להסיר אבק שנשאר מגירוד או מליטוש .יש להרטיב היטב את המשטחים לפני יישום החומר .יש
לערבב במערבל בטון או בבוחש במהירות סיבוב נמוכה תכולת שק של  25ק"ג מוצר עם  7.5ליטר מים נקיים
עד לקבלת מרקם משחתי ואחיד ללא גושים .יש להשאיר את התערובת לעמוד כ  10דקות ,לבחוש שוב
וליישם על המשטח הלח תוך שימוש בכף טייחים מפלדה בעובי מתאים .היישום נעשה בשתי שכבות ויש
להמתין כ  60דקות לפני יישום השכבה השנייה .יש לבצע גימור ע"י ספוג טייחים רטוב עד לקבלת שטח פנים
אחיד ללא תפרים או חפיפות .העובי הכולל לא יעלה על  3מ"מ בעבודת תיקוני טיח .מתאים לצביעה עם
מוצרי סיד כבוי כגון  ,weber calce finituraצבע לתיקונים  ,weber.san.finituraצבעי
אקריל-סיליקון ,סולוקסנים וצבעי סיליקט) .יש לצבוע רק לאחר התקשות סופית של המשטח(

תכונות מיוחדות
תאימות סביבתית ,CEC no. 20099/a-b-c
תרכובת סיד כבוי לפי תקן ,UNI-EN 459
מוצר מינראלי לא מכיל מלט .חומר טבעי עשוי
לפי המסורת עתיקה של טיח על בסיס סיד כבוי.
נושם מצויין ,עבידות טובה.

אולם תצוגה  -שמעון בן שטח  ,2יפו

טלפון03-6826562 :

פקס03-6816740 :

נתונים טכניים

נתונים טכניים
גודל חלקיקים מרבי

<  0.6מ"מ

צפיפות לתערובת

 1.8ק"ג לליטר

צפיפות למוצר המוקשה

 1.4ק"ג לליטר

אחוז מים בתערובת

30%

זמן ערבוב עם מערבל כפות

 3דקות

אורך חיי התערובת

 2שעות

זמן המתנה לפני יישום שכבה שנייה

 60דקות

זמן לפני עיצוב עם כף טייחים

 15דקות

עובי לשכבה

 2מ"מ

זמן המתנה לפני קישוט

 21יום

 0.6ניוטון לממ"ר

התנגדות לכפיפה אחרי  28ימים

 0.4ניוטון לממ"ר

מקדם התנגדות למעבר אדי מים

9>μ

ספיגת מים )ק"ג למ"רתגובה לאש( )(EN 13501-1:2002

סוג A 1

מוליכות חום )(EN 1745:2002

 0.4וואט למטר למע' קלווין = λ

הידבקות FP

B.04

ספיחת מים )סוג(

1W

נימיות

1W

זמנים אלה חושבו בתנאים של כ  22מעלות צלסיוס ולחות יחסית של  .50%טמפרטורות
ותנאי לחות שונים ,ישנו משמעותית את זמני ההמתנה.

ערכים אלה מבוססים על ניסויי מעבדה שנערכו בסביבת טמפרטורה מבוקרת והם
עשויים להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתנאי הסביבה בה מיושם החומר.

גוון

אריזה

כושר כיסוי

הגבלות

חיי מדף

אופ וויט

שק  25ק"ג

 3-4ק"ג למ"ר ב  2שכבות

אין ליישם על גבי משטחי
גבס ,ציפוי סינתטי או צבע,
טיח מתפורר ,אבקתי או
בלוי ,משטחים עם בליטות /
שקעים של יותר מ 5-מ"מ.

 12חודשים באריזה סגורה
מוגנת מלחות.

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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