יישום חיצוני | טיח סיד

צילוםBCB Tradical :

טיח סיד פרימיום ALMA

טיח גמר טבעי על בסיס סיד מובחר

תכנון  :דדה (אילנה כהן) | צילום :אורית אלפסי

מאפיינים ושימוש
 ALMAהינו טיח גמר דקורטיבי טבעי ע"ב סיד אווירי מובחר תוצרת ® - BCB Tradicalצרפת ומיועד ליישום חיצוני או ליישום פנימי.
מיועד ליישום כשכבת גמר ע"ג  Bâtirומגוון תשתיות נוספות כגון טיח צמנטי ,טיח מינרלי ,המפקריט ® Tradicalועוד.
טיח גמר  ALMAזמין דרגות גרעון שונות :ALMA 100 :גודל גרגיר עדין :ALMA 200 ,גודל גרגיר בינוני :ALMA 300 ,גודל גרגיר גדול.
 ALMAהינו טיח "נושם" בעל פרמאביליות גבוהה (פתוח למעבר אדי מים ומנדף רטיבות ביעילות רבה).
מתאים ליישום בבניה חדשה או בשיפוץ בניה קיימת.
החומר המקשר המשולב ב ALMA-מיוצר לפי דרישות תקן אירופאי  NF EN 459לסיד לבניה.
 ALMAמתאים ביותר לשימוש במבנים המיועדים לשימור בזכות תכונות הסיד האווירי :נשימה גבוהה ועמידות גבוהה בלחות.
 ALMAהינו טיח גמר בעל עשרות גוונים טבעיים יפיפיים לבחירה.

טיח 'נושם' בעל גימור מהודר

מתאים לשימור מבנים

מיועד ליישום חיצוני

קבוצת בוץ אתר www.bottz.co.il :כתובת מייל bottzgroup@gmail.com :טלWhatsApp: 052-448-8560 04-6454104 :

א ד ם
טיח טבעי ובריא ללא

VOC's

(תרכובות רעילות נדיפות)
מאפשר ויסות לחות טבעי
טיח אנטי-ספטי המעכב
התפתחות עובשים ופטריות
אנטי-אלרגני ואנטי-בקטריאלי

אדמה

ב י ת

נ ו צר מא בן גיר טה ורה

טי ח ' נ ו ש ם ' ( פ רמ אבי לי)

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

צילום :גלעד רדט | שירן כרמל | אדריכלות :כפיר וקס אדריכלים

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

תכנון  :דדה (אילנה כהן) | צילום :אורית אלפסי

נתונים טכניים
הרכב

חול מובחר ,סיד אווירי טהור ,מקשר הידראולי ,חומרי מילוי מינרליים.

אריזה

דלי חומר יבש במשקל  21ק"ג  -מוכן ליישום (לאחר ערבוב עם מים).

עובי יישום

 4-5מ"מ בהתאם לסוג התשתית

כושר כיסוי לדלי

 3-4מ"ר בשתי שכבות

חוזק בלחיצה

( MPa 8-10לאחר  28יום)

פרמאביליות

(מידת "נשימה") µ < 10

גוונים
 ALMAמבוסס על סיד אווירי הנוצר מאבן גיר טהורה 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 קבוצת בוץ.

טקסטורות
 ALMAמתהדר בטקסטורה טבעית יפיפיה ועשירה וזמין בשלוש דרגות גרעון שונות המאפשרות יצירת מגוון רחב
של טקסטורות - ALMA 100 :גודל גרגיר עדין - ALMA 200 ,גודל גרגיר בינוני - ALMA 300 ,גודל גרגיר גדול .ניתן ליישם את
 ALMAבמספר אופנים וליצור גימורים שונים לפי המראה הרצוי .לפרטים נוספים ראו את דף הוראות היישום של החברה.
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