
אופן היישום
• יש לפזר את החומר בשכבה אחידה על גבי התשתית	
• יש למרוח את החומר על גבי האריח בשכבה דקה באמצעות 	

כף סריקה )מאלג’( ולהניח את האריח על גבי הטיט בשיטת 
”רטוב על רטוב”

• יש להבטיח היצמדות מלאה של האריח על-ידי לחיצה 	
והקשה עם פטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש

• בסיום היישום יש להוציא את שאריות החומר מהמישקים 	
)פוגות(. יש להשאיר פוגות פתוחות לפי התקן 

• העובי המומלץ ליישום הוא 15-30 מ”מ על גבי חול מיוצב 	
וסומסום, ו- 10-30 מ”מ על גבי בטון או מדה

• יש להמתין 3 ימים לפני יצירת עומס על הרצפה	

אזהרות ודגשים
 אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס

• אין להדביק על גבי החומר אבנים ו/או אריחים שאינם 	
תואמים לדרישות תקני האריחים הרלוונטיים, לרבות ת”י: 

2378, 5566 ו-314
• אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה 	

מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס
• אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב, בעת רוחות חזקות 	

או בזמן ירידת גשם 
• ניתן לנקות כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת 	

טרייה ולא התייבשה
• אין לחדש חומר שהחל להתייבש על ידי הוספת מים. 	

תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר
• לאחר היישום, אין לשטוף את האריחים במים או לחשוף 	

אותם לגשם, לפחות 24 שעות מגמר היישום

ריצוף

R25

R25 שק נייר במשקל 40 ק”גסוג אריזה ומשקלנתונים כללייםטיט לריצוף פרימיום

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדיםהרכב התערובת

לבן / אפורגוון

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-7-8 ליטר מים על שק של 40 ק”גיחס ערבוב

זמן עבודה שימושי 
בתערובת לאחר ערבוב 

עד כ-90 דקות

כ-24 שעותזמן ייבוש

1.6 ק”ג / מ”ר בעובי 1 מ”מ צריכה 

חוזק כפיפהנתוני ביצוע
לאחר 28 יום

גדול מ-5 מגפ”ס

חוזק לחיצה
לאחר 28 יום

גדול מ-18 מגפ”ס

חוזק שליפה
לאחר 28 יום

גדול מ-1 מגפ”ס

טיט משופר לריצוף אריחים לשימוש פנים וחוץ 
לתנועה בינונית

שימושים ותכונות
• מתאים להדבקת אריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו ואבן טבעית 	
• מתאים ליישום על גבי תשתית של חול מיוצב, סומסום, 	

בטון ומדה
• מתאים לשימוש פנים וחוץ	
• קל ליישום ובעל עבידות משופרת	
• בעל חוזק גבוה במונחי לחיצה, כפיפה ושליפה	
• מתאים לדרישות ת”י 1555 ות”י 5566 לריצוף	

הכנת התשתית
• יש לוודא כי פני השטח יבשים ונקיים מחלקי בטון וטיח 	

רופפים, אבק, לכלוך, שומנים או כל גורם אחר
• אין להתחיל ביישום לפני שחלפו 14 ימים מגמר עבודות 	

היציקה

הכנת התערובת
• יש להוסיף כ-7-8 ליטר מים לכלי ערבוב נקי	
• יש להוסיף את כל תכולת השק )40 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

עבידות 
משופרת

שעות

1.5

חוזקי לחיצה, 
כפיפה ושליפה 
גבוהים במיוחד




