
אופן היישום
הדבקת לוחות קלקר / צמר סלעים

• יש למרוח את גב הקלקר )פוליסטירן( או צמר הסלעים 	
בעזרת החומר מסביב לקצוות בעובי של 1 ס”מ וברוחב 

של 10 ס”מ 
• יש למרוח בשלוש נקודות נוספות במרכז הלוח, חומר בעובי 	

20 מ”מ ובקוטר 10 ס”מ
• יש להצמיד לרקע וליישר	
• למחרת יש לחזק את הלוחות בעזרת דיבלים מיוחדים 	

מפלסטיק בעלי ראש בקוטר גדול
יישום טיח על גבי לוחות קלקר / צמר סלעים

• יש למרוח שכבת דבק דקה וחלקה על גב כל האריח 	
באמצעות צידה החלק של כף הסריקה )מאלג’(

• יש למלא שכבה נוספת של הטיח מייד לאחר מכן, ולמרוח 	
בעזרת צידה המשונן של המאלג’

• יש להטביע רשת פיברגלאס עמידה לאלקלי 4*4 וליישר 	
את הטיח בצידה החלק של המאלג’ עד שלא יהיה ניתן 

לראות את הרשת

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 בהדבקה חיצונית בימי שרב, בעת רוחות חזקות 	
או בזמן ירידת גשם

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

טייחים

T42

T42 שק נייר במשקל 25 ק”גסוג אריזה ומשקלנתונים כללייםטיח מועשר פולימרים

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדיםהרכב התערובת

לבןגוון

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

1.3 ק”ג / ליטרמשקל מרחבי

5-35 מעלות צלזיוסטווח טמפרטורה ליישוםנתוני יישום

כ-5-6 ליטר מים על שק של 25 ק”גיחס ערבוב

זמן עבודה שימושי 
בתערובת לאחר ערבוב 

כ-2 שעות

כ-24 שעותזמן ייבוש

1.3 ק”ג / מ”ר בעובי 1 מ”מצריכה 

חוזק הדבקות במתיחהנתוני ביצוע
לאחר 28 יום

גדול מחוזק המתיחה של הלוח עצמו

קטן מ-1 ק”ג למ”ר לחצי שעהמקדם ספיגה נימית

שימושים ותכונות
• מתאים כדבק וכטיח הרבצה ליישום על גבי קלקר )לוחות 	

פוליסטירן( וצמר סלעים
• מתאים לשימוש פנים וחוץ	
• עשיר בפולימרים	
• בעל עבידות טובה מאד	
• בעל חוזק הדבקה גבוה לקלקר	

הכנת התשתית
• יש להתחיל את העבודה לאחר 28 יום מסיום היציקה 	
• טרום השימוש יש למרוח בהרבצה צמנטית ברזלים גלויים 	

וליקויים מקומיים הקיימים ביציקה )סגרגציה(
• יש לוודא כי פני השטח נקיים מאבק, כתמי שמן, סולר 	

ולהסיר שכבות רופפות
• יש לשטוף את הקיר לפני היישום	

הכנת התערובת
• יש להוסיף כ-5-6 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

טיח מועשר פולימרים לקלקר )לוחות פוליסטירן( 
ולוחות צמר סלעים על תשתית בטון, מיועד לשימוש 

פנימי וחיצוני

עבידות 
משופרת

לשימוש על גבי קלקר 
וצמר סלעים

עשיר בפולימרים

שעות
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