ספיר טיח תרמי 400
לבידוד קירות חוץ ופנים
עומד בדרישות התקן הישראלי  5075 ,1414ו  1045בעל תו תקן

תיאור ותכונות
·

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.

·

קל ליישום ובעל זמן עמידות משופר

·

נוח במיוחד ליצירת עובי מילוי גדול

הרכב
צמנט מיוחד ,חולות מובחרים פוליסטירן מותפח ומוספים מיוחדים .

שימושים עיקריים
-

כשכבת בידוד תרמי פנימי/חיצוני ,לכל סוגי המבנים.
שכבת בידוד המונעת עיבוי והיווצרות עובש
טיח תרמי בממ"ד

הוראות השימוש
הכנת התשתית
-

יש להסיר שכבות רופפות ,בליטות גופים זרים ,וחוטי קשירה.

-

אין להשאיר כתמי שמן וסולר.

-

יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבת הטיח

הכנת המוצר
שיטה ממוכנת:
-

יש לשפוך את תכולת השק למכונת התזה ולכוון את מדיד המים .

-

ישר את הטיח בעובי הרצוי בעזרת סרגל החלקה.

-

ישר סופית עם מאלג עד לקבלת מישוריות אחידה.
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שיטה ידנית:
-

שפוך את תכולת השק כולו והוסף  12-13ליטר מים.

-

יש לערבל בעזרת ערבל מכני עד קבלת תערובת הומוגנית.

-

מרח שכבה דקה בעזרת מאלג תוך הידוק אל הקיר.

-

מלא עד לעובי הרצוי.

הוראות שימוש בממ"ד
-

יש למרוח לשכבת יסוד ספיר טיח רב תכליתי ע"ג התשתית בעובי של  5מ"מ
( ראה דף מוצר ספיר טיח רב תכליתי)

-

יש לבצע אשפרה ולהמתין  24שעות ליבוש של החומר לפני ביצוע הטיח התרמי.

-

יישם ספיר טיח תרמי  400בעובי הנדרש בהתאם לתקן  1045ות"י .5075

-

יש לבצע השפרה יום על כל ס"מ עובי כשלוש פעמים ביום.

-

יש לבצע ספיר טיח רב תכליתי ע"ג הטיח התרמי בעובי של  5מ"מ כשכבת הגנה.

-

יש לסיים בשכבת החלקה מסוג "שליכט בגר" .

-

חובה להטביע רשת בהתאם לדרישות פיקוד העורף ת"י . 5075

נתונים טכניים
משקל מרחבי יבש בתנור

קטן מ  400ק"ג למ"ק

מוליכות תרמית ( )λביבש בתנור

 0.105וואט/מ' · צ'

התנגדות תרמית ( )rלעובי 1ס"מ

 0.087מ"ר · צ'/וואט

מנת מים

 11ליטר לשק

חוזק לחיצה מינימום לאחר  28יום

 1.2מגפ"ס
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הספק אופייני משק

הספק אופייני מ"ר משק  75ליטר ( 26ק"ג):
עובי השכבה  2ס"מ

 3.40 -מ"ר/שק

עובי השכבה  3ס"מ

 2.25 -מ"ר/שק

עובי השכבה  4ס"מ

 1.70 -מ"ר/שק

עובי השכבה  5ס"מ

 1.35 -מ"ר/שק

עובי השכבה  6ס"מ

 1.10 -מ"ר/שק

גוון :אפור

אריזה  :שק במשקל  26ק"ג

אחסון  6 :חודשים

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