ספיר טיח גבס
טיח קל משקל על בסיס גבס ופרליט מורחב.
אידיאלי ליישום בשכבה אחת עם מכונת התזה על משטחי פנים ,ניתן ליישום גם במריחה ביד.
סיווג  4/80/2Bעל פי תקן EN-13279 – 1:2008
תכונות:






מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
ניתן ליישום מעובי  5מ"מ ועד  55מ"מ בשכבה אחת
יישום באמצעות התזה או ידנית
אינו מתכווץ
יוצר קיר לבן וחלק המוכן לקבלת שכבת צבע

שימושים :בלוקים (רגילים או איטונג) ,בטון יצוק או לוחות טרומיים ,רשתות אקספנדד ,אבן ומשטחים דומים.

הוראות שימוש
הכנת התשתית
המשטח לטיוח צריך להיות נקי ,ללא אבק ,שומנים או שאריות חומרי בניין אחרים .מומלץ להתיז על המשטח
מים לפני מריחת טיח ההתזה בייחוד בתקופות של מזג אוויר חם .לאחר התזת המים ,יש לאפשר למשטח
להתייבש כדי שלא לפגוע בחוזק ההדבקה של הטיח.
עבור משטחים ספוגיים מאוד (למשל בלוק איטונג) מומלץ למרוח קודם פריימר מסוג ספיר פריימר לטיח גבס.
יש להמתין לפחות שבועיים לאחר הבנייה לפני יישום הטיח משום שבזמן זה מתרחשת התכווצות בנקודות
החיבור.
ערבוב ויישום:
יחס תערובת 55 :ק"ג טיח התזה על  25ליטר מים.
אידיאלית יש ליישם את הספיר טיח גבס באמצעות מכונת טיח שמערבבת ומתיזה את התערובת בו זמנית.
במריחה ביד ,ניתן להכין את התערובת באמצעות מערבל חשמלי  ,בתוך מיכל או פיילה .במקרה זה ,יש לערבב
את הספיר טיח גבס עד להשגת תערובת אחידה ונקייה מגושים .חובה לנקות ביסודיות את כל הציוד והכלים
עם מים מיד לאחר סיום העבודה.
התערובת בדלי שמישה במשך כ 2-5-שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר .יש לערבב את הספיר טיח גבס מדי
פעם מבלי להוסיף עוד מים.
התיזו את הספיר טיח גבס התזה בצורת וילון ,תוך הקפדה על מרחק של כ 55-ס"מ בין פיית ההתזה למשטח.
רססו בתנועה אופקית מתמדת ,והתקדמו מלמעלה עד למטה .התיזו שכבה בעובי של לא יותר מ 25 -מ"מ .אם
נדרש כיסוי עבה יותר ,יש ליישם שכבות נוספות לאחר התייצבות השכבה הקודמת .לאחר השגת עובי הכיסוי
הרצוי הסירו את עודפי התערובת וישרו את המשטח באמצעות סרגל עץ או אלומיניום .יש למלא פגמים ונקודות
לא אחידים באמצעות כף טייחים ולהחליקם .במקרה של פגמים רבים כדאי לשקול טיוח מחדש של המשטח.
לאחר התקבעות הטיח (לשיקול דעת הטייח) ,יש לשפשף עם ספוג ,או מלץ' עץ או פלסטיק .ניתן להקל על
השפשוף באמצעות הרטבה קלה של המשטח.

ספיר טיח גבס
אין להתיז מים על המשטח הגמור משום שטיח על בסיס גבס נוטה להתקבע בסביבה מאווררת .עם זאת ,מומלץ
להגן על המשטח מפני פגעי מזג אוויר קיצוניים כגון טמפרטורות גבוהות ורוחות חזקות.
באופן אידיאלי ,יש לאפשר לטיח להתקבע במשך  5-3שבועות לפני יישום צבע.

כיסוי:
 7ק"ג למ"ר של טיח בשכבה של  25מ"מ
נתונים טכניים:





חוזק שליפה :גדול מ  1.0מגפ"ס
חוזק כפיפה :גדול מ  0מגפ"ס
חוזק לחיצה :גדול מ  2מגפ"ס
זמן התקשות התחלתי  01 :דקות.

אזהרות:







הרחיקו את החומר מהישג ידם של ילדים.
בעת שימוש אין לאכול ,לשתות או לעשן.
הימנעו מנשימת האבק.
הימנעו ממגע עם העור והעיניים .במקרה של מגע עם העיניים ,שטפו מיד בהרבה מים והיוועצו עם
רופא.
לבשו ביגוד מגן מתאים ,כפפות והגנה על העיניים והפנים.
החומר מגרה את העיניים ,מערכת הנשימה והעור.

הערה  :1המידע המסופק בגיליונות הנתונים טכניים שלנו או שמחולק על ידי העובדים שלנו ,הסוכנים או
המפיצים בכל הנוגע לשימוש במוצרים שלנו מבוסס על מחקר מעמיק וניסיון רב ומסופק מתוך רצון טוב לסייע
לכם.
אנו מתחייבים לספק מוצרים באיכות גבוהה בעקביות׃ עם זאת ,אין לנו שליטה על התנאים באתר או על אופן
ביצוע העבודה .לא נוכל לשאת באחריות לכל אובדן או נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מכך.
הערה  :2באופן כללי ,יש לאחסן מוצרים מבוססי גבס במקום יבש ומוגן על גבי משטחי עץ .אפילו בתנאים אלה
המוצרים מושפעים מלחות לאחר פרק זמן מסוים .היות שפרק זמן זה אינו מוגדר או אחיד ,אנו ממליצים בתוקף
ללקוחותינו לא להשתמש במוצרים שהתקשו בכל מקרה שבו איכות החומר לאחר אחסון אינה וודאית.
באופן כללי ,מומלץ לא לאחסן מוצרים מבוססי הגבס במשך תקופה העולה על  6חודשים.

