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תכונות
·

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד

·

קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר

·

שומר על תכונותיו בתנאים תרמים קיצוניים

·

חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים

·

חוזק שליפה גבוה

טיח לבן כחומר איטום
·

טיח לבן עשיר בפולימר דוחה מים.

·

מונע מעבר מים זורמים בצורה אנכית כאשר העובי המיושם הינו  5מ"מ מינימום.

·

חומר זה אינו משמש כתחליף לטיח הידרואלי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים
עומדים.

הרכב
צמנט לבן חולות מובחרים ומוספים מיוחדים

שימושים עיקריים
·

טיח ליישום ע"ג בטון וכל סוגי הבלוקים

·

מתאים לחדרים רטובים

·

משמש כשכבת טיח מוכנה לצבע

הכנת התשתית
·

יש להקפיד על שבועיים מסיום היציקה.

·

ניקוי התשתית מאבק  ,יש לסלק שכבות רופפות.

·

אין להשאיר כתמי שמן וסולר.

·

יש לשטוף את הקיר לפני היישום.
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אופן היישום
·

יש לערבל שק  40ק"ג עם כ 8 -ליטר מים לקבלת תערובת אחידה .יש להמתין  3דקות ולערבל
שנית.

·

על גבי בטון חלק יש למרוח שכבה של  5מ"מ בעזרת מלאג' משונן ולמחרת להוסיף חומר להגיע
לעובי הרצוי.

·

ליישום ממוכן יש לשפוך את תכולת השק לתוך מכונה ולכוון את מד המים לסמיכות הרצויה.

הערות ואזהרות
·

יש לאשפר את החומר עד  24שעות מסיום היישום.

·

יש להמשיך בתהליך עד שלושה ימים.

·

אין לחדש חומר שהתייבש ע"י הוספת מים.

·

טמפ' עבודה.5°c -35°c :

גוון  :לבן
אריזה  :שק נייר במשקל  40ק"ג  50 ,שקים במשטח

נתונים טכניים
משקל מרחבי ביבש ק"ג/ליטר

1.6

בדקות OPEN TIME

90

חוזק לאחר  28יום כפיפה מגפ"ס

גדול מ1.9-

חוזק לאחר  28יום לחיצה מגפ"ס

גדול מ8-

חוזק לאחר  28יום שליפה מגפ"ס

גדול מ0.5-

מנת מים

 8ליטר לשק

אחריות :אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ,אינה כוללת יישום שאינו עפ"י הוראות המפעל
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