יישום פנימי | טיח אדמה

צילום :שירן כרמל | אדריכלות :כפיר וקס אדריכלים | עיצוב פנים :מרב זהר

צילום :אביעד בר נס | אדריכלות :כפיר וקס אדריכלים | עיצוב פנים :בילי שמעוני

טיח אדמה תבל

טיח דקורטיבי טבעי על בסיס חרסית

מאפיינים ושימוש
טיח האדמה 'תבל' הוא טיח טבעי ,איכותי ועמיד על בסיס חרסיות מובחרות המיועד לשימוש פנימי כטיח גמר דקורטיבי.
טיח "נושם" במיוחד המתאפיין בפרמאביליות והיגרוסקופיות גבוהות מאד (מאפשר מעבר אדי מים ומנדף רטיבות ביעילות).
'תבל' מתאים לחיפוי כל סוגי התשתיות לרבות צבע אקרילי קיים ,טיח צמנטי ,טיח מינרלי ,לוחות גבס ועוד.
'תבל' מתאים ליישום בבניה חדשה או בשיפוץ בניה קיימת.
אינו מתאים ליישום בחדרים רטובים או משטחים החשופים להרטבה ישירה.
אינו מכיל תוספים מלאכותיים.
מיועד לחיפוי קירות ותקרות בחללים פנימיים.
זמין בעשרות גוונים טבעיים יפיפיים לבחירה.

שכבת גמר "נושמת" ובריאה

 100%רכיבים טבעיים

מתאים ליישום פנימי
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טיח בריא המיטיב עם בריאות

המנדף לחות ורטיבות ביעילות
מתאים ליישום בשיפוץ או
בבניה חדשה ,על כל תשתית
משפר את האקוסטיקה במבנה
בעל מסה תרמית
אינו דורש תחזוקה מיוחדת
קל ונח ליישום ולניקוי

צילום :אבישג שאר ישוב

צילום ואדריכלות :צור שדה אדריכלים

דרכי הנשימה
אינו מכיל ( VOC'sתרכובות
רעילות נדיפות)
משפר את איכות האוויר במבנה
מאפשר ויסות לחות טבעי
משפר את הנוחות התרמית במבנה
אנטי-אלרגני ודוחה אבק

 100%טיח טבעי  -מכיל רכיבים
טבעיים בלבד
אינו מכיל תוספים סינתטיים,
צמנטיים או אקריליים
מיוצר מחומרים גלם מקומיים
תהליך ייצור אקולוגי ולא מזהם
טביעת רגל פחמנית מינימלית
אינו מזהם את הסביבה בסוף חייו

טיח

"נושם"

(פרמאבילי)

נתונים טכניים
הרכב
אריזה
עובי יישום

 2-3.5מ"מ בהתאם לסוג התשתית

כושר כיסוי

 5-6מ"ר לשק/דלי בשתי שכבות

צפיפות

 1700ק"ג למ"ק  50 ±ק"ג/מ"ק

חרסית ,אבקות סיליקה ,אבקות גיר ,דבקים ממקור צמחי ,מים.
דלי  18ליטר  -חומר מוכן ליישום .שק  20ק"ג  -חומר יבש לערבוב עם מים.

טקסטורות
טיח האדמה 'תבל' הוא טיח דק גרגיר המתאפיין בטקסטורה טבעית עדינה ויפיפיה .ניתן ליישם את המוצר בכמה אופנים וליצור
גימורים שונים לפי המראה הרצוי .לפרטים נוספים בקרו באתר הבית של החברה.

גוונים
קטלוג גווני אדמה :לכל חרסית גוון ייחודי משלה (למשל לבן ,ירקרק או חום) הנקבע ע"י הרכב הקרקע באזור ממנו היא מגיעה.
ב'קטלוג גווני האדמה' תמצאו עשרות גוונים יפיפיים הנוצרים אך ורק ע"י שילובים בין הצבעים הטבעיים של החרסיות השונות.
קטלוג גוונים  -טיח טבעי :פיגמנטים טבעיים ואיכותיים המוספים לטיח האדמה 'תבל' מאפשרים בחירה בגוונים מרהיבים נוספים.
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צילום :יעלי גבריאלי | אדריכלות :תו אדריכלים

אדם

אדמה

בית

