
מישקים

M91

M91 שק נייר במשקל 25 ק”גסוג אריזה ומשקלנתונים כללייםכוחלה

צמנט, חולות מובחרים ומוספים מיוחדיםהרכב התערובת

 אפור    לבן טבעי    לבן שלגגוון
ניתן להשיג בצבעים נוספים לפי בקשת הלקוח

עד חצי שנה מתאריך הייצור המוטבע על השק חיי מדף ואחסון
כשמאוחסן באריזה מקורית במקום יבש ומוצל

1.6 ק”ג / ליטרמשקל מרחבי

5-35 מעלות צלזיוסטווח טמפרטורה ליישוםנתוני יישום

כ-4.5-5.5 ליטר מים על שק של 25 ק”גיחס ערבוב

זמן עבודה שימושי 
בתערובת לאחר ערבוב 

כ-1 שעה

עד כ-24 שעותזמן ייבוש

טבלת עזר להערכת כמות חומר נדרשת ק”ג/מ”רצריכה 

חוזק לחיצה נתוני ביצוע
לאחר 28 יום

גדול מ-15 מגפ”ס

קטן מ-0.5 ק”ג למ”ר לחצי שעהמקדם ספיגה נימית

חומר אבקתי רב עובי למילוי מישקי אריחים 
)פוגות( ברוחב 5-25 מ”מ

מידות האריחים בס”מ
רוחב מישק
20X2030X3040X4030X6060X60)פוגה( מ”מ

101.510.750.750.5

152.251.51.131.130.75

20321.51.51

253.752.51.881.881.25

שימושים ותכונות
• מתאים ליישום על גבי קירות פנים וחוץ וריצפת המבנה	
• מתאים ללוחות שיש, אבן, אריחי קרמיקה ופורצלן	
• מתאים למילוי מישקים )פוגות( בשיטת ברנוביץ’	
• בעל חוזק לחיצה גבוה	
• אוטם נגד מים ומאפשר מעבר אדי מים	
• קל ונוח ליישום	
• בעל ת”י 1661 חלק 1, היתר מס’ 100804 )68887(	
• מתאים לדרישות ת”י 1555, ת”י 2378 לאבן טבעית ות”י 	

1872 לאבן מלאכותית

הכנת התשתית
• יש לוודא כי פני השטח, האריחים והמישקים )פוגות( יבשים 	

לגמרי ונקיים משכבות רופפות, אבק, לכלוך, שומנים או 
כל גורם אחר

• אין להתחיל ביישום הכוחלה לפני שחלפו לפחות יומיים 	
מגמר החיפוי )בהתאם לסוג האריחים וההדבקה(

הכנת התערובת
• יש להוסיף כ-4.5-5.5 ליטר מים לכלי ערבוב נקי	
• יש להוסיף את כל תכולת השק )25 ק”ג( בהדרגתיות תוך 	

כדי ערבוב באמצעות מערבל מכאני עד לקבלת תערובת 
אחידה. יש להמתין כ-3 דקות ולערבב שנית עד לקבלת 

תערובת בעבידות מתאימה מוכנה לשימוש

אופן היישום
• יש למלא את הפוגות באופן מלא באמצעות שפכטל גומי 	

או אקדח כוחלה
• יש לנקות עודפים באמצעות מטלית רטובה או ספוג רטוב 	

טרם התייבשות הכוחלה
• לאחר התייבשות הכוחלה )כ-2 שעות( ניתן לנקות עודפים 	

באמצעות מטלית קשיחה
• אין להרטיב את התשתית והאריחים כ-24 שעות לאחר 	

יישום הכוחלה

אזהרות ודגשים
אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס

• אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה 	
מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס

• אין ליישם בחוץ בימי שרב, בעת רוחות חזקות או בזמן 	
ירידת גשם

• לפני תחילת היישום יש לבדוק כמות קטנה של החומר על 	
פני השטח לצורך וידוא התאמת הגוון

• אין לחדש חומר שהחל להתייבש על ידי הוספת מים. 	
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר

• ניתן לנקות כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת 	
טרייה ולא התייבשה

אוטם
נגד מים

חוזק לחיצה 
גבוה במיוחד

מתאים
לשיטת ברנוביץ’

15 >
מגפ”ס

*התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לניקיון התשתית ובהתאם לעומק מילוי החומר




