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תכונות עיקריות ושימושים:
תערובת צמנטית, לריצוף אריחים בגוון אפור בהיר  •

לריצוף פנימי וחיצוני במגורים, משרדים, מבני ציבור וכד'  •
לריצוף על גבי תשתית כגון; חול מיוצב, סומסום, וכד'   •

נוח במיוחד לערבוב וריצוף  •
מתחזק ומתייבש במהירות   •
מתאים לדרישות ת“י 6069  •

לא מכתים!  •

הוראות שימוש וישום
שפוך למיכל ערבול כ- 4 ליטר מים נקיים (5%±)  •

שפוך את תכולת השק באיטיות לתוך מיכל ערבול והמתן 3 דקות  •
ערבב בעזרת טוריה או מסטרינה עד לקבלת תערובת אחידה,   •

המתן 3 דקות וערבל שוב (נוח ונכון יותר לערבל בעזרת מערבל חשמלי)  
נקה את האריח מאבק, לכלוך, שומנים, מלחים או כל גורם מתווך  •

  שעשוי להשפיע לרעה על ההדבקות
מרח את גב האריח בפריימר צמנטי על פי הנחיות התקן (או דבק  •

מסוג C2T) בעזרת הצד החלק של המלג' תוך כדי הידוק ומיד   
לאחר מכן הוסף שכבה נוספת בעובי 3 מ"מ וסרק אותה  

פזר בעזרת המסטרינה שכבה נדיבה של טיט לריצוף מסורתי על  •
גבי התשתית  

הנח את האריח על גבי השכבה בשיטת רטוב על רטוב   •
הבא את האריח למקומו בתנועה וטלטול,   •

העזר בפטיש גומי להידוק, מיקום ופילוס סופי  
השתמש בספייסרים, והקפד על התקנת   •

מיישקים (פוגות) בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1555  
 

בקרת איכות עצמית
במהלך העבודה ולאחר הנחת אריחים  •

והידוקם דוגמים אריח אחד מכל 10 מ"ר   
ע"י שליפתו ממקומו, שטח הכיסוי צריך להיות גדול מ-85%  

בדיקה ראשונה תתבצע לאחר מ"ר אחד בלבד  •
הבדיקות הן לצורך הערכה בלבד  •

יש לבצע את הריצוף כנדרש בתקן ישראלי 1555 ואת הבדיקות    •
לבצע בעזרת מעבדה מאושרת  

הנחיות כלליות ואזהרות 
כדי להגיע לתוצאות מיטביות הקפד על:

.5º-35ºC טווח טמפרטורות לעבודה •
• אזור מוצל 
• ללא רוחות 

• טיט שהחל להתייבש לא ניתן לעשות בו שימוש חוזר, קרום קל
על גבי הטיט קובע שהטיט יבש ואין לעשות בו שימוש  

• תנועת אנשים על גבי אריחים רק לאחר 48 שעות

• משטח הריצוף יישאר יבש במשך 48 שעות לאחר גמר עבודה
• סגירת מיישקים רק 72 שעות לאחר ישום 

• אין ליישם על גבי חול רטוב או מצע רטוב שמידת הלחות שלו 
גבוהה מ- 5%  

• עובי מומלץ 20 עד 40 מ"מ

דרישות תקנים והתאמה
• מתאים לדרישות התקן 1555 ו-6069

• התקנים הרלוונטים שמנחים ומכוונים את אופן היישום והשימוש:
4004, 1555 ו-6069  

• לשימוש וישום כמפורט בתקן ישראלי 1555
• לריצוף על גבי תשתית מסורתית כגון: חול מיוצב או סומסום

כמפורט בתקן ישראלי 1555  
• התערובת מכילה גיר, דולומיט, קוורץ, צמנט ומוספים

• מכיל אגרגטים מובחרים שנבדקו ונמצאו מתאימים לתקן הישראלי
• מכיל צמנט איכותי טרי מצובר נושא תו תקן ישראלי

• משך שימוש (POT LIFE) עד 90 דקות
• משך זמן חופשי OPEN TIME עד 20 דקות 

• משקל מרחבי אבקה 1.55 ק"ג/ליטר
• תצרוכת אופיינית 1.5 ק"ג אבקה למ"ר אחד בעובי 1 מ"מ

• חוזק בלחיצה גדול מ 5 מגפ"ס
• הנחת אריחים (ריצוף) ושימוש בפריימר על פי ההנחיות, והתקן

בשיטת רטוב על רטוב תקנה חוזק במתיחה הגדול מ 0.5 מגפ"ס   

 
ניקוי 

• במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה 

אחסון
אחסון המוצר במקום מוצל ויבש  •

לשימוש עד 6 חודשים באריזתו המקורית והשלמה  •

אחריות 
כל המידע הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת לפי מיטב ניסיוננו 

והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות החומרים 
ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת 
המוצר לצרכיו ולדאוג לביצוע נאות של העבודה על פי התקנים 

והנדרשים
 

הערה
בשל מגבלות מובנות אין אנו יכולים לפרט על גבי האריזה את כל 
היישומים ואת כל סוגי התשתית. על כן אנו ממליצים לפנות לפני 
תחילת השימוש במוצר אל המחלקה הטכנית לשם קבלת הנחיות 

מפרטות. בכל מקרה אין החברה אחראית לתקלות הנובעות מיישום 
לקוי אשר התבצע בשונה מההנחיות של המחלקה הטכנית
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אזהרות ובטיחות
הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע בעור ובעיניים. השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה 

מים ופנה לייעוץ רפואי. פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. לא למאכל
רשימת הסיכונים והוראות הבטיחות (כנדרש בת"י 2302): מגרה את העור, מערכת הנשימה והעיניים. *הכיתוב בלשון זכר מתייחס לזכר ונקבה כאחד
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