
 

 
 שלשימו מוכן טיח:  צמנטיט

 
 

 מסונן, עביד, רטוב, גבוהה באיכות לעבודה מוכן טיח
 כל את בתוכו המכיל הומוגניו

 .ומים מיוחדים מוספים, חול, צמנט: המרכיבים
 לפי שונים בנפחים בערבלים לאתר מובא הטיח

 .בעבודה התקדמות לקצב בהתאם הזמנה
 – ו פנים חבטי עבודה ימי 5 למשך במיכל עביד הטיח

 . חוץ בטיח עבודה ימי 4
 לפי מים להוסיף ניתן מדלילותו איבד הטיט באם

 .הצורך
, כלים ובאותם רגיל טיח כמו בדיוק מתבצע היישום

 משאבה בעזרת בהתזה גם לישמו ניתן
 .מתאימה

, ואיטונג בטון בלוקי. בטון על כטיח מיועד צמנטיט
 התקנים בכל ועומד, ופנים חוץ לקירות

 .ליםהישרא
 

 יתרונות

 שום, חוסך בכ"א ובאמצעים מיוחדיםנוח וקל ליי. 

 .טיח הומוגני, ומסונן 

  סדק.נאינו 

  מבטל את הצורך במלאים של חול, צמנט, ומוספים
 אחרים באתר.



  שתמש בהתזה בעזרת משאבה מתאימה להניתן
בהפסקות  נוריואין חשש להתקשות הטיח בצ

 קצרות

 

 
 

 הוראת החסנה
 

, בתבניות ורק אך העת כל וכסןמא יהיה צמנטיט
 מוכן הטיח, במכלים או"( פלריג"-דוגמת) במארזים

 כל. שהוא חומר שום בתוכו לערבב אין ולכן לשימוש
 תוספות

 .ותכונותיו בטיבו לפגום עלולה
 לכסותן יש היום לאותו בשימוש שאינן תבניות

 לאוויר הטיח של חשיפתו למניעת פלסטיק ביריעת
 .יתר התייבשות מפני ולהגנה

 

 

 

 שימושהוראת 
 

 איטונג בבלוקי)  לטיוח המיועד הקיר את הרטב (1

 (חיונית הקיר הספגת

 ההרבצה כבתש את ליישם יש – הרבצה שכבת (2

 מרית י"ע הטיח פני את לחספסו מ"מ 5 של בעובי

 יבושיה לאחר. התקן דרישת פ"ע משוננת'( מלג)

 .לאשפרה הרטב



 שכבת על התז או ךהשל – מיושרת טיח שכבת (3

 מ"מ 12 – 16 שכבה בעובי הצמנטיט את ההרבצה

 בהתאם המתן. סרגל בעזרת ויישר( הצורך פי על)

 הטיח גרד,  לייבוש עד(ירוהאו במזג תלוי, )לצורך
 .וחספוס ליישור

 הרטב מכן ולאחר לייבוש יום המתן – אשפרה (4

 .לאשפרה פעמים' מס הקיר את

 השליכט שכבת את חומר הכן הקיר ייבוש לאחר (5

 על פסיפסו קרמיקה אריחי הדבק או מ"מ 2 של בעובי

 .1 חלק 1555 י"לת בהתאם חוץ קירות

 

 

 

 
 

 

 אינו העבודה שיישום כיון אלם, נסיוננו פרי הם שלנו ההמלצות כל
 המוצר איכות על אלא, הסופי התוצר על אחראים אנו אין בשליטתנו

 .הצמנטיט של ואספקה מכירה לתנאי בכפוף והכל בלבד
 

 למחלקת לפנות יש והזמנות מקצועית הדרכה, נוספים לפרטים
 .מנטיטהצ


