טיח אדמה 'תבל'

טיח גמר טבעי על בסיס חרסית ליישום פנימי

מאפיינים ושימוש

נתונים טכניים

שק חומר יבש לערבוב

תוסף לשק 'תבל'

שלב היישום
כלים

• טיח גמר טבעי על בסיס חרסית המורכב מחומרים טבעיים בלבד
• ניתן ליישם טיח אדמה 'תבל' בבניה חדשה או במסגרת שיפוץ של בניה קיימת ,בבית ,במשרד,
או בכל חלל פנים אחר.
• טיח 'תבל' לא מתאים ליישום בחדרים רטובים ,מקלחות או משטחים החשופים להרטבה ישירה.
• טיח אדמה 'תבל' מיועד ליישום כטיח גמר דקורטיבי בחללים פנימיים.
• טיח "נושם" ונטול רעלים ,ללא VOC's
• מתאים לחיפוי קירות ותקרות
• ללא תוספת של חומר סינטתי ,אקרילי או צמנטי.
הרכב

חרסית ,אבקות סיליקה ,אבקות גיר

אריזה

שק  20ק"ג  +מיכל  1ליטר תוסף לשק תבל

גוון

לבחירה מתוך הגוונים המוצעים בקטלוג "תבל"

משקל

 20ק"ג

הרכב

דבקים ממקור צמחי ,מים

אריזה

מיכל בנפח  1ליטר

גמר טיח אדמה "תבל" מהווה את שלב העבודה האחרון באתר לאחר סיום התקנת החלונות,
הדלתות ,התקנת ארונות המטבח ולאחר שהונח הריצוף.
מערבל מוט
מאלדג' נירוסטה\פלסטיק
ספוג טייחים (פילץ) קשיח
ספוג טייחים לבן

הכנת התשתית

יש לוודא כי התשתית הקיימת יציבה ,קשיחה ,שלמה וללא סדקים .יש לערוך לתשתית בדיקת
גירוד ,להסיר חלקים רופפים טרם היישום ולנקות את התשתית מאבק ,לכלוך ושומנים.
טיח האדמה 'תבל' לא מתאים ליישום בחדרים רטובים ,מקלחות או משטחים החשופים להרטבה
ישירה.

אחידות התשתית

על מנת להבטיח תוצאה מיטבית ויישום אחיד ונאה של גמר טיח אדמה "תבל" ,יש לוודא כי
הקיר/תקרה עליהם מיושם הטיח אחידים הן מבחינת החומר ממנו הם עשויים והן מבחינת רמת
גימור של כלל השטח המיועד ליישום.
* ביישום 'תבל' ע"ג קירות המתאפיינים בכמה סוגים של תשתיות או שהתשתית בהם אינה אחידה ,יש
להתייעץ עם נציג החברה טרם היישום.

הכנת
החומר ליישום

 .1לרוקן תכולת שק תבל לתוך מיכל ערבוב המכיל כ 4 -ליטר מים ולהמתין מספר שניות
 .2לערבל עם מערבל מוט עד לקבלת מרקם אחיד
 .3להוסיף לתערובת את תכולת התוסף לשק 'תבל'
 .4לערבל את התערובת עם מערבל מוט עד לקבלת מרקם אחיד ,ניתן להוסיף מים במידת הצורך.
 .5יש לחזור על השלבים  1-4עבור כל שק 'תבל'.
 .6המוצר מוכן ליישום.
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טיח אדמה 'תבל'

טיח גמר טבעי על בסיס חרסית ליישום פנימי
תשתיות

אופן היישום
היישום בשכבה
*
בודדת מיועד לטייחים
מיומנים ולתשתיות
המתאימות לכך.
** ניתן להתייעץ עם
נציג קבוצת בוץ לגבי
בחירת פריימר מתאים.

כושר כיסוי לשק
כ 1 -ליטר למ"ר בעובי
יישום של  1מ"מ

תשתית

אופציית יישום

הכנה לצבע \ שליכט סיד (ע"ג תשתית צמנטית או תשתית מינרלית \סיד)

 1או 2

טיח יישור צמנטי או מינרלי \סיד

2

Tradical® PF-55 \ BATIR

2

צבע אקרילי  ,צבע שמן  ,צבע ישן

3

לוח גבס \ לוח צמנט בורד \  sheraבורד \ וילה בורד

4

לוח טבעי לבניה Fermacell Greenline

5

מס'
שכבות

עובי שכבה

עובי יישום
כולל

אופציית
יישום

אופן היישום

1

הרטבת תשתית בהתאם לצורך

*1

 2מ"מ

 2מ"מ

2

• הרטבת תשתית בהתאם לצורך
• יישום שכבה ראשונה והמתנה
להתייצבות החומר (ייבוש חלקי
או מלא)
• יישום שכבה שנייה

2

שכבה ראשונה 2-3.5 :מ"מ
 1-1.5מ"מ
שכבה שניה:
 1-2מ"מ

3

• יישום פריימר** מתאים
והמתנה ליבוש מלא
• יישום שכבה ראשונה והמתנה ליבוש
מלא
• יישום שכבה שנייה

2

שכבה ראשונה 2-3.5 :מ"מ
 1-1.5מ"מ
שכבה שניה:
 1-2מ"מ

4

• יישום פריימר** מתאים
והמתנה ליבוש מלא
• יישום שכבה ראשונה
• הטמעת רשת טיח (אינטרגלס) עד
כיסוי מלא והמתנה לייבוש מלא
• יישום שכבה שנייה

2

שכבה ראשונה:
 1-2מ"מ
שכבה שניה:
 1-2מ"מ

 2-4מ"מ

5

• יישום שכבה ראשונה
• הטמעת רשת טיח (אינטרגלס) עד
כיסוי מלא והמתנה לייבוש מלא
• יישום שכבה שנייה

2

שכבה ראשונה 2-4 :מ"מ
 1-2מ"מ
שכבה שניה:
 1-2מ"מ

עובי יישום כולל

כושר כיסוי

 2מ"מ

 6מ"ר

 2.5מ"מ

 4.8מ"ר

 3.5מ"מ

 3.4מ"ר
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טיח אדמה 'תבל'

טיח גמר טבעי על בסיס חרסית ליישום פנימי
בחירת גימור
גימור ספוג

גימור מגורגר ,עדין ואחיד

גימור מהודק חלקי

גימור בולט המתחלף בין
מראה מהודק למראה מגורגר

גימור מהודק מלא

גימור בולט במראה מהודק
עם מעט אזורים מגורגרים

עם מריחת שכבה סופית:
 .1לעבד את הטיח עם ספוג טייחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
 .2לאחר מכן לעבד בעזרת ספוג טייחים לבן לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
 .3להמתין לייבוש חלקי ,כעשרים דקות בד"כ כתלות במזג האוויר.
 .4לעבור פעם נוספת על הטיח בעזרת ספוג טייחים לבן עד להורדת עודפי גרגירי החול.
עם מריחת שכבה סופית:
 .1לעבד את הטיח עם ספוג טייחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
 .2מיד לאחר מכן ללחוץ קלות על פני הטיח בעזרת מאלדג' נירוסטה\ מאלדג' פלסטיק.
עם מריחת שכבה סופית:
 .1לעבד את הטיח עם ספוג טייחים (פילץ) קשיח לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
 .2לעבד בעזרת ספוג טייחים לבן לח (להימנע מעודפי מים ע"ג הספוג).
 .3מיד לאחר מכן ללחוץ קלות על פני הטיח בעזרת מאלדג' נירוסטה\ מאלדג' פלסטיק.

טקסטורות

באופן טבעי ,גמר טיח אדמה 'תבל' מתהדר בטקסקטורה רכה ו"מעוננת" .ניתן להוסיף ל'תבל'
תוספים טבעיים שונים ליצירת טקסטורות ייחודיות.

גוון

החרסיות המרכיבות את "תבל" עשירות ומגוונות ולכל חרסית גוון ייחודי הנקבע ע"י הרכב הקרקע
באזור ממנו היא מגיעה.בקטלוג הגוונים של "תבל" עשרות גוונים טבעיים מרהיבים לבחירה.

ייבוש מלא

ייבוש ראשוני של הטיח למגע יתרחש בין  24-48שעות לאחר היישום .ייבוש והתקשחות מלאים
של הטיח יתרחשו עד שלושה חודשים לאחר היישום.
מיד לאחר היישום גוון הטיח יהיה כהה יחסית ,הגוון הסופי של הטיח יופיע לאחר הייבוש הראשוני.
ברוב המקרים ריח עדין האופייני לשמנים טבעיים ילווה את הטיח .הריח יחלוף עם הייבוש המלא.

אחסנה

על מנת לשמר את איכות המוצרים לאורך זמן ,יש לאחסן את שק 'תבל' והתוסף לשק 'תבל'
בחלל יבש ,קריר ,מוצל ומאוורר היטב.

תוקף

בתנאי אחסון נאותים כמפורט ,ניתן לשמור את המוצרים באריזתם המקורית כמפורט:
שק 'תבל'

שק שנשמר סגור בתנאי אחסון נאותים כפי שפורט לא נפגמת איכותו

תוסף לשק 'תבל' שלושה חודשים מתאריך הייצור

אמצעי זהירות
ובטיחות

המוצר מבוסס על רכיבים טבעיים אולם מומלץ להימנע ממגע ישיר באזור העיניים ולחבוש כפפות מגן
ומשקפי מגן בעת יישום החומר.

אחריות

אין לראות בהנחיות אלו תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפיים .כל הנתונים וההנחיות
המובאים כאן מבוססים על בדיקות ,ידע וניסיון שהצטברו בשטח והם אמינים ביותר .אין לפרשם כאחריות
כללית ,מפורשת או מרומזת .אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד ,על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק
את התאמת המוצר לצרכיו .קבוצת בוץ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את ההוראות בכל עת.
אנו שמחים שבחרתם בחומרים טבעיים לבנית ביתכם!
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בוץ חומרים טבעיים בע"מ
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