
לסביבה, עשוי ציפוי טבעי מינרלי ידידותי  הרכב:
אגרגטים של כורכר, סיד הידראולי מיושן, צמנט, 

תוספים ראולוגיים וצלולוזים טבעיים לחיזוק 
 ועמידות.

 מפרט טכני:

לשמירה מספיגה וגוון יישום סילר בקירות חוץ:   
בקיץ יש למרוח על הציפוי שהתייבש  אחיד,

ימים של ייבוש  5ימים ובחורף לאחר  3-לחלוטין כ
 (.10שם ובטמפרטורת מינימום של  החומר )ללא ג

מריחת הסילר מתבצעת בשיטת רטוב על רטוב. 
 שעות ללא גשם.  48-זמן ייבוש הסילר

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :תכונותיוהמוצר ותאור 
טיח כורכרי מינרלי מעונן המשמש כטיח חד שכבתי 

   או כשליכט כורכרי על גבי הטיח המסורתי.
ם הטיח הכורכרי מסופק בגוון טבעי ומתאים ליישו

 בקירות חיצוניים ופנימיים. 
 זהו ציפוי טבעי, אקולוגי וקשיח, 

 בעל כושר נשימה מצוין, 
 . U.Vעמיד במים ולחות, עמיד בפני קרני 

 

 : עובי היישום

על גבי הרבצה  -כשכבת טיח דקורטיבי
ק"ג  15צמנטית או שכבת בסיס פולימרי 

 ס"מ )דו שכבתי( 1למ"ר בעובי 
טיח כורכרי דקורטיבי, על -כשכבת שליכט

גבי טיח מיישר )שחור( או שכבת בסיס 
 פולימרי, 

 מ"מ )חד שכבתי(.  5ק"ג למ"ר בעובי  7.5
 
 

  

 : כושר כיסוי

 ק"ג מכסה: 25שק טיח כורכרי במשקל 
 מ"ר 1.6 -ק"ג( 15כטיח דו שכבתי )

 מ"ר 3.2 -ק"ג( 7.5כטיח שליכט חד שכבתי )
  

  

ק"ג אבקה )מערבבים  25שק של  אריזה:
ן ליטר לטקס משוריי 1ליטר מים +  5עם 

 בסיבים לעמידות בנגיפה ואלסטיות( 
במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות  אחסנה:  

 מעלות. 7-25בין 

  
 ניקוי ידיים וכלים במים פושרים. ניקוי:   

  
חודשים , באריזה מקורית  12תוקף:   

 סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

  
  

 ציפוי טיח טבעי מינרלי

 כורכרי

 

בקיץ מומלץ למרוח  הגבלות יישום: 
מעלות ובחזית  35-בטמפרטורה נמוכה מ

 מוצלת.
בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה 

מריחה על קירות יבשים  .מעלות 10-מ
 ם לייבוש ללא גשם.ימי  5  ודרושים

  

יש להרחיק מהישג ידם  אמצעי זהירות:
של ילדים. אין לערבב חומר זה עם 

חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור 
על הפנים וחלקי יש להגן בזמן המריחה. 

במקרה של מגע עם גוף חשופים. 
החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים 

 זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

 

 .דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מתוצר: 

 

   : הוראות יישום
 א. על תשתית בלוק או בטון יצוק )נקי ומיושר(, 

+ לטקס  ליטר מים 5יש לערבב שק כורכרי לתוך 
ולמרוח שכבה ראשונה ללא החלקה. בקיץ ניתן 

ש. שעות של ייבו 5-6ליישם שכבת גמר כעבור 
שעות ולוודא שלא יורדים  24בחורף יש להמתין 

שעות לפני יישום שכבת הגמר  72גשמים למשך 
 ה או השלישית, על פי צורך בעובי.השניי

 
ישר או שכבת טיח פולימרי יב. על תשתית טיח מ

T-800 / T-600  ניתן למרוח בשכבה אחת על גבי
תשתית נקייה וישרה. בתקופת החורף יש לוודא 

 לייבוש ללא גשם לפני היישום.שעות  72
 
. על תשתית צבע אקרילי יציב או פלטות גבס או ג

צמנט מתועש יש ליישם פריימר מינרלי ולהטביע 
כו רשתות אינטרגלס משוריינות למניעת לתו

 סדקים.
 
. על תשתיות של שפריץ צמנטי או אקרילי יש ד

להזמין דו"ח ביקורת אתר של דקוליין לבדיקת 
 תשתית. 

  


