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 ם המוצרש .1
 Ig290 לטקריט 

 טיט לריצוף אריחים
 

 נציגות .2
 אוראנטק גטאור בע"מ

 

 תאור המוצר .3
 תערובת אבקתית מוכנה לשימוש לריצוף אריחים.

 
 שימושים

 מיועד לריצוף אריחי קרמיקה, פורצלן וטרצו, ע"ג ריצפת בטון או חול מיוצב עם צמנט.
   
 חוזק שליפה 
 מגפ"ס.  0.5 -גדול מ  -ימים  28לאחר  

    
 גוון

 אפור/לבן
 

 דגשים

 מעלות צלזיוס. 5-35ניתן ליישם בטמפ'  שבין  •

 אין להוסיף מים לתערובת שהתחילה להתייבש. •

 יש לוודא כי התשתית מתאימה להנחה. •

 באחריות המתכנן לקבוע את מיקום וגודל   •
 המישקים/ תפרים במשטח.   

 תנועת אנשים, לפחות לאחר ארבעה ימים מגמר  היישום. •

 ימים מגמר  היישום.  20העמסת הרצפה, לפחות לאחר  •

מקרה של גירוי, יש לשטוף עם מגע ממושך עם החומר עלול לגרום לגירוי העיניים  או העור,  ב •
 "נדיבה" של מים. כמות

 להדבקת אבנים רגישות שאל אותנו על דבקי  •
 לטקריט.   

 קבלת טיט עם גוון לבן יש להשתמשל •

 Iw 290 לטיקריט  ב:   
 

 אריזה

  שקים במשטח 64 ,ק"ג 25שק 

 
 כיסוי משוער

מ"מ עובי הדבקה. מומלץ לבצע בדיקה בשטח לצורך הערכת כושר הכיסוי  1ק"ג למ"ר לכל  1.5 -כ
 ועוד. בפועל וחישוב העלויות. כושר הכיסוי משתנה בהתאם לתנאי הסביבה, התשתית, האריח
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 חיי מדף 

 באריזות סגורות, עד חצי שנה באחסנה מתאימה במקום יבש ומוצל.  
 

 תקנהה .4
 יישום

 כנה ה .1
 

יש לנקות את התשתית, להסיר אבק, חלקים רופפים, מסמרים, חוטי ברזל, בליטות ושאריות  •
 מיץ תבניות, צבע  או כל גורם העלול להפריע להדבקה.

 יש לנקות היטב את גב האריח. •
 
 ערבוב .2

 
דקות עד לקבלת תערובת  2 -ליטר מים ולערבב במשך כ5יש להוסיף  את כל תכולת השק לכ  •

 אחידה ללא גושים )יש להוסיף את האבקה למים ולא להפך(.
 להמתין כחמש דקות ולערבב שנית. •
 חובה להשתמש במערבל מכאני במהירות נמוכה. •
 
 יישום הטיט .3

 
 יח עליה את האריחים.יש לפזר את שכבת הטיט על התשתית, ולהנ •
 יש ללחוץ את האריח אל המשטח, לרטטו, להציבו במקומו ולפלסו ע"י פטיש גומי. •
 חובה למרוח שכבת הדבקה דקה על גב האריח. •
יש להניח את האריח כאשר הדבק עודנו רטוב. אם הטיט התייבש, יש להסירו ולהדביק  •

 מחדש.
 לתקן.בעת ההדבקה יש ליצור מישקים בגודל המתאים בהתאם  •

 
 בקרת איכות:

 
 על מנת להבטיח הדבקה טובה, מומלץ לבצע את הבדיקות הבאות:

 עפ"י האמור לעיל.  -התאמת התשתית ליישום  .1
 שטח כיסוי לפחות.  90%מומלץ   -שטח כיסוי הטיט על גב האריח  .2
בבדיקת הקשה על אריח לפני מילוי הרובה עם כלי מתכתי,  -הצמדות האריחים לתשתית  .3

 ום פירושו  שההדבקה בוצעה  כנדרש.צליל עמ
 

 אחריות .5
 123אחריות בהתאם לכתב אחריות ט 

 

 שירותים טכניים .6
 סיוע טכני

  04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון:
 04-6231100או לפקס: 

 info@orantechg.comאו לדוא"ל : 
 ספרות בטיחות וטכנית

 www.orantechg.com נית לפי פניה אלינו, או בקרו באתרניתן לקבל ספרות טכ
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http://www.orantechg.com/

