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תכונות עיקריות ושימושים:
• תערובת צמנטיט מוכנה לטיח  

לשימוש חיצוני ופנימי, בחדרים רטובים ומרפסות  •  
מתאים לריצוף  •  

מתאים לבנייה ועבודות תיקון כלליות   •  
מתאים ליישום ידני ובמכונה   •  

מתאים ליישום ע"ג בלוקי בטון, איטונג, בטון יצוק ועוד  •  
נוח במיוחד לעיבוד והחלקה  •  

הוראות שימוש וישום 
הכנת התשתית;

התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה,   •  
ללא שיירי שמן, מלחים, אבק או כל גורם מתווך    

שעשוי ליצור כשל בהדבקות    
יש לחתוך קוצי ברזל ולכסות בבטון  •  

יש למרוח פריימר על תשתית בעלת כושר ספיגה   •  
נמוך (כגון בטון חלק)   

יש לשטוף ולהרטיב את התשתית יום לפני היישום   •  
יש להרטיב תשתית סופגת במיוחד, כגון איטונג, לפני היישום  •  

הכנת הטיט במכונה
מומלץ לקבוע מייקים אנכיים במרחק של 1.2   •  

מטר האחד מהשני   
מלא את תא המכונה בחומר לאחר ניקיון יסודי        •  

כוון את יחס המים   •  
השתמש ברוטור סטטור מתאים לתערובת צמנטיט  •  

הכנה ידנית של הטיט
פזר את תכולת השק של 25 ק"ג לתוך כלי קיבול   •  
המכיל 4.8% - 5% ליטר מים והמתן מספר דקות   

ערבב בעזרת טוריה או מסטרינה עד לקבלת  •  
תערובת אחידה, המתן 3 דקות וערבל שוב    

(נוח ונכון יותר לערבל בעזרת מערבל חשמלי)   

אופן היישום  
התז במכונה או מרח שכבה ראשונה בעובי של 4 מ"מ  •  

והדק אותה אל התשתית בעזרת מלג' פלדה (מרית)   
מיד לאחר ההידוק הוסף את כמות החומר הנדרשת לעובי סופי  •  

ישר את הטיח בעזרת סרגל מתכת, מלג' ופצקה   •  
לאחר כשעתיים ניתן לעבור על גבי החומר עם   •  
ספוג רטוב ומלג' פלדה להחליק "ולסגור" אותו   

ניתן לנסר את הטיח לאחר כ-90 דקות  •  
ניתן להשתמש בטיט לבנייה ותיקונים כללים   •  

ניתן להשתמש בטיט לריצוף  •  

בקרת איכות עצמית - טיח
• למחרת היום בדוק שפני הטיח מיושרים  

היה ונוצרו בועות או גבעות הנובעות מסדיקה פלסטית,   
שקיעה, או חוסר הדבקות, יש לשבור להסיר ולתקן מיד   

• בכל חדר יש לבצע בדיקה מכאנית ע"י שבירת  
הטיח בעזרת אזמל ובדיקת ההדבקות   

בכשלים מקומיים יש לשבור, להסיר, ולתקן מיד   

בקרת איכות עצמית - ריצוף
במהלך העבודה ולאחר הנחת האריחים  •  

והידוקם, דוגמים אריח אחד מכל 10 מ"ר ע"י שליפתו ממקומו   
(שטח כיסוי 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   
כדי לייצר הדבקה לאריח יש להקפיד על שימוש  •  

בפריימר בשיטת רטוב על רטוב   

הנחיות כלליות ואזהרות
כדי להגיע לתוצאות מיטביות הקפד על:  •  

º5-º35 'טווח טמפ    
אזור מוצל    
ללא רוחות   

אין ליישם בשרב ובגשם    
טיט שהחל להתייבש בכלי הקיבול אין לעשות בו שימוש   •  

ביישום ידני יש להשתמש בחומר תוך 30 דקות מהוספת המים   •  
יש להתחיל באשפרה למחרת היום, בימי שרב יתכן ואפשר  •  

להרטיב את הטיח/טיט קלות עוד באותו יום   

דרישות תקנים והתאמה 
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום גדול מ- 5 מגפ"ס   •  

חוזק בכפיפה לאחר 28 יום גדול מ- 1.5 מגפ"ס  •  
חוזק הידבקות לאחר שימוש בפריימר גדול   •  

מ- 0.5 מגפ"ס   
•  מתאים לדרישות התקן הישראלי   

ליישום במבני מגורים  •  
התערובת מכילה גיר, דולומיט, קוורץ, מלט ומוספים    •  

מכיל אגרגטים מובחרים שנבדקו ונמצאו  •  
מתאימים לתקן הישראלי   

מכיל צמנט איכותי טרי מצובר נושא תו תקן ישראלי  •  
הנחת אריחים (ריצוף) ושימוש בפרימר על פי   •  

ההנחיות והתקן בשיטת רטוב על רטוב תקנה חוזק    
הדבקות גדול מ- 0.35 מגפ"ס   

יש להקפיד על מריחת גב האריח   •  

ניקוי 
במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה  •  

אחסון
אחסון המוצר במקום מוצל ויבש   •  

לשימוש עד 6 חודשים באריזתו המקורית והשלמה  •  

אחריות 
כל המידע הנו 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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