טיט לריצוף 181
תערובת צמנטית מוכנה לשימוש פנים וחוץ ,לריצוף אריחים כגון :פרוצלן ,קרמיקה ,טרצו ,אבן טבעית ועוד על גבי
תשתית חול מיוצב או אגרגט )סומסום( .מתאים לדרישות ת"י  1555 ,6069חלק  .5566 , 3בעל תו ירוק.
תכונות והתאמה עיקרית:
תערובת מוכנה המיועדת לריצוף אריחי פרוצלן ,קרמיקה ,טרצו ,אבן טבעית ועוד.
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד ,בעל כושר הידבקות גבוה לאריחים ,נוח להכנה וקל ליישום.
מתאים לתשתיות חול מיוצב או אגרגט )סומסום שטוף(.
נתונים טכניים
חוזק בשליפה לאחר  28ימים  -כ 1.2-מגפ"ס.
חוזק בכפיפה לאחר  28ימים  -כ 7-מגפ"ס.
חוזק בלחיצה לאחר  28ימים  -כ 20-מגפ"ס.
הצטמקות חופשית .0.15% -
משך עבודה שימושי בדלי  -עד שעתיים.
הוראות שימוש
נקה האריח מאבק ,לכלוך ושומנים.
שפוך למיכל ערבוב  4-5ליטר מים ,הוסף באיטיות את כל תכולת השק  25ק"ג תוך כדי ערבוב במערבל עד קבלת תערובת
אחידה .המתן כ 3-דקות וערבב שנית .כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד .בכל
מקרה יש להגיע לרמת העבידות המתאימה.
מרח על השטח שכבת טיט לריצוף  181בעובי  20-40מ"מ באמצעות כף טייחים )מסטרינה(
כך שהטיט יהיה מפוזר באופן אחיד על פני כל השטח המיועד להדבקה.
מרח שכבת דבק קרמיקה מסוג  NO.1 / 132 /116 / 114 / 109על כל גב האריח באמצעות מאלג' תוך כדי הידוק הדבק על גב
האריח בעובי שלא יקטן מ 3-מ"מ.
יש להצמיד את האריח על שכבת הטיט תוך כדי טלטול והזזה עד הגעתו למקומו הרצוי בשיטה של "רטוב על רטוב".
ניתן למרוח שכבת טיט לריצוף  181על גב האריח בעובי של כ 3-מ"מ ולהמתין לייבוש כ 24-שעות ,יש לרצף בשיטה של "יבש על
רטוב" .ניתן להדק באמצעות פטיש גומי.
ניתן לדריכה לאחר ייבוש של  72שעות.
וודא כי קיים מגע מלא בין האריח והטיט אל מצע החול או הסומסום.
בסיום עבודת הריצוף יש להוציא את שאריות הטיט מהפוגות באמצעות כלי חד על מנת ליצור שטח גדול ואחיד ליישום הרובה.
השאר פוגות פתוחות על פי דרישות התקן ובהתאם לדרישות המתכנן.

הערה:
ביישום על גבי אגרגט )סומסום( מומלץ לייצב עם מלט ולהדק על מנת למנוע שקיעה.
אזהרות:
אין ליישם סופר טיט לריצוף  181בטמפרטורת תשתית נמוכה מ 5ºC-ומעל .35ºC
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
אין ליישם טיט לריצוף  181על גבי חול רטוב שמידת הלחות גבוהה מ / 6%-סומסום .3%
אין לבצע אשפרה על שטח שרוצף
אריזה:
שק נייר במשקל  25ק"ג 30 ,טון בסילו.

צריכה:
כ 1.4-ק"ג למ"ר בעובי  1מ"מ.
הרכב:
מלט אפור ,לבן מלאנים ומוספים פולימרים שונים.
תשתית:
מתאים לשימוש ע"ג תשתית חול מיוצב או אגרגט )סומסום(.
אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.
ניקוי:
כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.
חיי מדף:
 6חודשים מתאריך הייצור.

