
 

 

 FLOORK 80  קלה בהם תנועה אזוריםלריצוף לטיט 
 

 תיאור המוצר

 .דבק טיט מוכן לריצוף אריחים 

  למלט צמנט רגיל  6069ת"י מתאים לדרישותMC1  

 

 שימושים עיקריים

 .דבק טיט מוכן לריצוף אריחי גרניט פורצלן, קרמיקה, מרצפות טרצו, אבן טבעית ושיש 

 חול מיוצב, סומסום, בטון ומדה בטון. כגון: מתאים לשימוש על גבי תשתיות 

 .'ליישום במקומות בהם התנועה קלה כגון: בתי מגורים, משרדים, מוסדות חינוך וכד 

 .לשימוש פנימי וחיצוני 

  לשימוש בתוספת מים בלבד.תערובת מוכנה 

 

 תקנים:

  6069ת"י  -ו 5566,  ת"י 3חלק  1555מתאים לדרישת ת"י. 

 

 נתונים טכניים 

  ק"ג / ליטר. 1.6 –משקל סגולי 

  מגפ"ס. 0.5גדול מ  –יום  באוויר 28לאחר  (שליפהראשוני של הידבקות במתיחה )חוזק 

  מגפ"ס 0.5גדול מ  –ם יום בטבילה במי 28לאחר  (שליפההידבקות במתיחה )חוזק 

  מגפ"ס. 13גדול מ  –יום  28חוזק לחיצה לאחר 

  דקות. 90 –משך השימוש לעבודה לאחר ערבול 

 

 תצרוכת אופיינית

 מ"מ 10ק"ג / מ"ר בעובי  16-כ 

 ההספק יכול להשתנות בהתאם לאופן היישום ותנאי התשתית 

 

 

 

 

 



 

 

 הוראות הכנה ושימוש

 הכנת התשתית

  ונקיה מחלקים רופפים, אבק, שומנים וכל גורם העלול להפריע להדבקה התשתית תהיה יבשה

 טובה.

 .האריח יהיה נקי ויבש 

 

 הכנת הטיט

  יש לשפוך באיטיות שקK 80 FLOOR   ליטר מים נקיים. 7 -לכלי כיבול המכיל כ 

  יש לערבל במערבל )מיקסר( מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה, עבידה הומוגנית וללא

 גושים.

  דקות ולערבל שוב. 1 – 3יש להמתין 

 

 יישום 

 .)יש למרוח ולפזר את הטיט באופן אחיד על גבי התשתית בעזרת כף טייחים )מסטרינה 

 .נדרש למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של טיט באמצעות מרית חלקה 

 " פטיש גומי " להדק ולהצמיד בעזרת רטוב על רטוביש להניח את האריח על גבי הטיט בשיטת

 עד לפילוס.

  צב וסומסוםומ"מ על גבי תשתיות חול מי 15 – 30העובי המומלץ ליישום הוא 

 מ"מ על גבי תשתיות בטון ומדה בטון. 10 – 30 -ו

  לדרישות התקןיש להשאיר פוגות )מיישקים( פתוחות בהתאם. 

 .יישום רובה רק לאחר ייבוש מלא של הטיט 

 

 הרכב

 ים מיוחדים.צמנט, חולות מדורגים ומוספ 

 

 גוון

 אפור / לבן 

 

 אריזה

  שקים במשטח. 50ק"ג,  40שק במשקל 



 

 

 אחסון 

  חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים. 6במקום מוצל ויבש, חיי מדף 

 

 הנחיות כלליות ואזהרות

  שעות מגמר היישום. 72ניתן לדרוך על הריצוף לאחר 

   טמפ' עבודה°c35 – °c5. 

  זה חומרים אחרים לרבות גבס.אין לערבב ולהוסיף למוצר 

 .יש לרצף על גבי חומר טרי שעדיין לא התכסה בקרום 

 .אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש 

 60 -בריצוף אריחים גדולים מ x 60  יש למרוח את גב האריח בדבק צמנטי בדרגתC2T 

 בהתאם לספיגת האריח. K2, K3, K5 FLEX, K6 FLEXלפחות. דוגמת 

 עור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף במים.יש להגן על ה 

 

 אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש. 

על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא 

יים. אנו שומרים לעצמנו את המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונט

הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש 

 להתעדכן בעדכונים האחרונים.

 

 


