
 משפחה: חומרי גמר
 בנייה טבעיתקטגוריה: 

  

 שכבה ראשונה  - סיד טיח מערכתמוצר: 
 

 
 על טיח מערכתשכבה ראשונה מתוך : תיאור
 כגון רכה בניה לתשתית המיועדת סיד בסיס

 להגנה קש ומבני קל-קש יציקות, אדמה יציקות
 .המבנה של חיצונית

 
 . "נושם": תכונות

 
 :שימושים

 הרכה התשתית בין מעבר שכבת לייצר במטרה
 יותר הקשיחה הטיח לשכבת הקירות של

 השכבה, המבנה קירות על להגן שמטרתה
 שלבים בשני הקיר תשתית גבי על מיושמת

 .מ"ס 2-2.2 של סופי ובעובי
 

 
 :ניקוי כלים ואחסון

יש לשמור את החומר מכוסה בשכבת מים 
 שימוש חלקי.למניעת התייבשות, גם לאחר 

לאחר השימוש יש לסגור היטב את האריזה כך 
 שלא יחדור אוויר. 

יש לנקות את כלי העבודה במים מיד עם גמר 
 העבודה.

 
 :אזהרות והוראות בטיחות

אין ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, 
או  03˚בגשם כבד, ובטמפרטורות קיצוניות )מעל 

ין (. התערובת מוכנה לשימוש וא2˚מתחת ל 
להוסיף לתערובת מרכיב כלשהו, למעט אם צוין 

אחרת בהוראות השימוש וסופק התוסף עם 
 במים, בריסוס מיסט / עדין. אשפרההחומר. 

החומר אינו הרחיקו מהישג ידם של ילדים.
למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו 

מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות 
 מכיל עופרת.החומר אינו מיוחדות. 

וללבוש  מגן משקפי לחבוש מומלץ היישום בזמן
 החומר בין מגע של במקרה  בגדים ארוכים.

 ולפנות זורמים במים היטב לשטוף יש לעיניים
 תחליף ל"הנ בהמלצות לראות אין רפואי. לייעוץ
 .ספציפית עבודה מפרטי כתיבת בעת לייעוץ

 על בלבד, המוצר איכות על היא אחריותנו
 .לצרכיו ההתאמה לבדוק המשתמש

 
 :הערות כלליות

 החומר ניתן למחזור
 

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע 
שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את 

הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה 
 מוקדמת.

 
 30-9833089ליים בע"מ -מיוצר ע"י ארכו

arcolime@arco.co.il 

 :נתונים טכניים

 AL301 :קוד מוצר

 משחה מרקם: 

צפיפות 
 ק"ג למ"ק 2333 מרחבית:

כושר כיסוי 
 1בעובי  מחושב

 ק"ג 23 :ס"מ

 מוכן : תוסף מקשר

 מ"מ 23-22 עובי שכבה: 

 זמני ייבוש
 שעות 08 :למגע

 :אריזה
 1033 דולב/  ג"ק 033 חבית

 ג"ק

 
 ראשון שלב, שכבות בשתי יישום: אופן היישום

, מ"מ 13 של בעובי  הידוק ללא הקיר על זריקה
 והידוק מ"מ 13-12 של בעובי  מריחה שני שלב
 .הקיר לסגירת סופי

 
  

 


