
 

 

  M- 199 מר: שם החו

 בע"מ  א.ר.מ.ע  אפק :ספקה

 בע"מ  א.ר.מ.ע  אפק :היצרן

 072-2121311 :טלפון

המיועדות ליצור טיח   טיט צמנטילתערובות  נוזלי  מוסףהינו  M-199 : רתיאו
  שעות  48-כלמשך  הצמנטי ות הטיטר התקשאת המוסף מעכב ן. מוכ

עבידות   אתר שפמבלי לפגוע בתכונותיו. שימוש במוסף מאפשר ל
. בשכבות  גמישותה וכושר ההידבקות שלה לתשתית ,תערובת הטיט

יח דקות הטיט מתייבש ומתקשה באופן רגיל. כושר הידבקות  ט
וזאת ע"פ אופי   מגפ"ס  2 -ל 0.50לתשתית נעה בין מערכת הצמנטית ה

 .התשתית

 טיוח קירות פנים או חוץ . : תחומי שימוש

התאם  בשעות ) 48-למשך כ הצמנטי טיטת העיכוב התקשרות תערוב  :יתרונות
 . לתנאי הטמפרטורה והלחות היחסית(

 .  לאתרי הבניה טיח מוכןתערובת אספקה של  מאפשר
שליטה טובה על הרכב הטיט ותכונותיו )שיפור הידבקות, אטימות  

 (. הנגרמת מהתכווצות העיסה הצמנטית סדיקהתופעות ה צמצוםו
 . פריחה תופעות  מצמצם  אפשרות יישום בהתזה. 

 : אופן השימוש
 

אל מי התערובת לערבב עד לקבלת הקצף.   ליטר מוסף 5יש להוסיף 
ממשיכים   זמן הערבול תלוי בכמות המתוכננת ליצור ובתכונות הערבל.

יש להעמיס תחילה את כמות  תהליך רגיל של מינון התערובת בערבל. ב
  הצמנט הנדרשת ואחריה  את חול המחצבה ולבסוף את הזיפזיף. 

מערבבים את התערובת  ר העמסת כל החומרים והשלמת המים לאח
  באתר  לפני הפריקה במהירות הערבול במשך מספר דקות נוספות. 

 במשך מספר דקות נוספות.   בינוניתמערבבים את התערובת במהירות 

דקות   10בצמוד לביצוע העבודה יש להספיג את הקיר במים במשך   :הערות
 השטח ולהתחיל בטיוח.  י לפחות, להמתין  לייבוש פנ

. מומלץ  התקשות הטיח נעשית איטית C°13-בטמפרטורות נמוכות מ  
 להימנע מהשימוש בטיט מעוכב בתקופות קרות של השנה. 

מצב צבירה בזמן  
 : האספקה

 נוזל  

 6°c-55°c : יציבות כימית
 

השפעה אפשרית על  
 : הבריאות

 חומר בעל רעילות נמוכה. לא למאכל.  

 טיפה במים והפניה לטיפול רפואי.ש : נהעזרה ראשו

את החומר. יש להגן על העיניים בזמן העבודה. יש להשתמש   בלועאין ל  : הגנה אישית
 בציוד במגן רלוונטי. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש. 



 

 

 . ³מ 1-ל ליטר 5 :מינון

  

 באריזות סגורות.  : שינוע ואחסון

 חודשים. 6  –באריזה סגורה   :מדף חיי
 


