יישום חיצוני | טיח סיד
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Tradical

צילוםBCB Tradical :

טיח סיד 80

Tradical® PF

טיח פרימיום טבעי ע"ב סיד מובחר

צילום :אביעד בר נס | אדריכלות :כפיר וקס אדריכלים

מאפיינים ושימוש
 Tradical® PF 80הוא טיח גמר דקורטיבי טבעי ע"ב סיד אווירי מובחר ותוספים הידראוליים המיועד ליישום חיצוני.
מיועד ליישום כשכבת גמר ע"ג  Tradical® Bâtirומגוון תשתיות נוספות כגון טיח צמנטי ,טיח מינרלי ,המפקריט ® Tradicalועוד.
 Tradical® PF 80הוא טיח "נושם" בעל פרמאביליות גבוהה (פתוח למעבר אדי מים ומנדף רטיבות ביעילות).
מתאים ליישום בבניה חדשה או בשיפוץ בניה קיימת.
מיוצר בצרפת לפי דרישות תקן אירופאי  NF EN 459לסיד לבניה.
מתאים ביותר לשימוש במבנים המיועדים לשימור.
טיח גמר בעל עשרות גוונים טבעיים יפיפיים לבחירה.
מריחה קלה בשכבה אחת.

טיח "נושם" בעל גימור מהודר

מתאים לשימור מבנים

מיועד ליישום חיצוני
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טיח

ובריא

טבעי

ללא

( VOC'sתרכובות רעילות נדיפות)
מאפשר ויסות לחות טבעי

המעכב
אנטי-ספטי
טיח
התפתחות עובשים ופטריות
אנטי-אלרגני ואנטי-בקטריאלי

אדמה
נוצר

מאבן

גיר

טהורה

מבוסס על חומרים טבעיים
אינו מכיל תוספים סינתטיים או
אקריליים
חומר חי  -טביעת רגל פחמנית
מועטה הודות 'למחזור חיי הסיד'
עשרות גוונים טבעיים לבחירה

ב י ת
טיח

"נושם"

Tradical

(פרמאבילי)

המנדף לחות ורטיבות ביעילות
מגן על מערכת הקיר לאורך זמן
יכולת איחוי סדיקה נימית עצמי
הולך ומשתבח עם השנים הודות
לתהליך הקרבונציה (התאבנות)

נתונים טכניים
הרכב
אריזה
עובי יישום
כושר כיסוי
צפיפות
גרנולומטריה
חוזק לחיצה
פרמאביליות

סיד אווירי טהור ( ,)85%מקשר הידראולי וחומרי מילוי מינרליים (.)15%
שק חומר יבש במשקל  20ק"ג לערבוב עם אגרגט ומים.
 2-4מ"מ בהתאם לסוג התשתית
 15מ"ר לשק
 0.57ק"ג לליטר
 > 90 µmגודל גרגיר מקסימלי
( MPa 8-10לאחר  28יום)
(מידת "נשימה") µ < 10

טקסטורות
 Tradical® PF 80מתהדר בטקסטורה טבעית יפיפיה ועשירה .ניתן ליישם את המוצר בכמה אופנים וליצור גימורים שונים לפי
המראה הרצוי .לפרטים נוספים בקרו באתר הבית של החברה.

גוונים
 Tradical® PF 80מורכב מסיד אווירי טהור ולכן הגוון הטבעי שלו הוא לבן .אנו מוסיפים למוצר פיגמנטים העשויים חומרים
טבעיים ,ללא מרכיבים רעילים או מתכות כבדות .ניתן לבחור גוון מקטלוג הגוונים "קטלוג גוונים  -טיח טבעי" של החברה.
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