
הגמר המושלם 
כל הפתרונות לגמר בניה

תחת קורת גג אחת

קטלוג מערכות



1. מערכת לציפוי קירות חוץ, 
גמר שליכט אקרילי 

עמוד 4

2. מערכת לציפוי קירות חוץ, 
גמר חלק

עמוד 8

3. מערכת לחיפוי קירות חוץ, 
גמר חיפוי קשיח 

עמוד 14

4. מערכת לציפוי קירות חוץ בבניה 
קלה, גמר שליכט אקרילי

עמוד 18

מערכות גמר
לקירות חוץ

מערכות גמר 
לקירות פנים

5. מערכת למחיצות פנימיות, 
גמר צבע דקורטיבי 

עמוד 24

6. מערכת למחיצות פנימיות מבלוקי 
גבס, גמר צבע דקורטיבי 

עמוד 28

7. מערכת למחיצות פנימיות מלוחות 
גבס, גמר צבע דקורטיבי 

עמוד 32

8. מערכת לקירות פנימיים של ממ"ד 
הגובלים עם החוץ, גמר צבע דקורטיבי

עמוד 38

9. מערכת לקירות פנימיים של ממ"ד, 
גמר צבע דקורטיבי 

עמוד 44

מערכות גמר לקירות 
פנים בממ"דים

מערכות גמר לאיטום 
וחיפוי קירות ורצפות 

בחללים רטובים  

10. מערכת לאיטום וחיפוי חדרים 
רטובים, גמר קרמיקה 

עמוד 50

11. מערכת לאיטום וציפוי חדרים 
רטובים, גמר טיח מינרלי 

עמוד 56

12. מערכת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים 
בעלי תשתית של בלוק גבס, גמר קרמיקה 

עמוד 60

13. מערכת לאיטום וציפוי רצפת בטון 
בחדרים רטובים, גמר קרמיקה 

עמוד 64

14. מערכת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים 
בעלי תשתית של לוח גבס, גמר קרמיקה

עמוד 68

15. מערכת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים 
בעלי תשתית של לוח גבס, גמר טיח מינרלי

עמוד 72

תוכן

הגמר המושלם כל הפתרונות לגמר בניה 
תחת קורת גג אחת

כחברת הצבע וחומרי הגמר לבניה המובילה בישראל, אנחנו שמחים להציג את בפניכם את המענה המקיף והמקצועי ביותר לכל 
שלבי גמר הבניה – והכל תחת קורת גג אחת. 

המערכות המוצגות בקטלוג תוכננו על ידי המומחים שלנו כך שכל המוצרים והחומרים מתאימים ומתחברים אחד לשני באופן 
מושלם. כך אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים תוצאה מצוינת מבלי הצורך לתאם בעצמכם בין הגורמים המקצועיים 

השונים. 
מערך הייעוץ שלנו עומד לרשותכם למתן ליווי מקצועי ולהכנת מפרטים ייעודיים בהתאם לדרישות התכנון שלכם, ואנחנו נשמח 

לרתום את הניסיון הרב והידע המקצועי להצלחת הפרויקטים שלכם

שלכם,
צוות טמבור

פתח דבר



מערכות גמר 
לקירות חוץ
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המערכת משמשת לציפוי קירות חוץ בבניה קונבנציונלית בעלת תשתית 
צמנטית כגון בטון, בלוק שחור, בלוק תאי או בלוק פומיס.  

מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ, גמר שליכט צבעוני

       4

1. מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ, 
גמר שליכט צבעוני

המוצרים במערכת

הרבצה צמנטית סופר

T38 טיח צמנטי

תשתית: בטון/בלוק שחור/
בלוק תאי/בלוק פומיס

שליכט צבעוני TM )יסוד + עליון(
4

3 2

1

T38 טיח צמנטי        
טיח מיישר לקירות פנים וחוץ. משמש 

כתשתית להדבקת חיפויים קשיחים, 
וכתשתית לציפויים אקריליים. מתאים 

במיוחד לתכניות תמ”א 38 לחיזוק מבנים 
בפני רעידות אדמה. בגוון אפור.

        הרבצה צמנטית סופר
שכבת בסיס דוחה מים היוצרת תשתית 

אחידה לטיח ולדבק. 
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. קל 

ליישום ובעל זמן עבידות משופר. שומר על 
תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים. חוזק 

כפיפה ולחיצה גבוהים. חוזק שליפה גבוה. 
בגוון אפור.

TM שליכט צבעוני        
שליכט צבעוני לקירות פנים וחוץ, מגשר על פני סדקים 
עד רוחב 1 מ”מ. במבחר מרקמים: חלק TM10, עדין 

 .TM90 גס ,TM70 מגורען ,TM50 בינוני ,TM30
מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים 

הישראלי. עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים. 
מעניק הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת מים 

וגזים חומציים. בעל כושר גישור והתחברות מעולה 
לתשתית. ניתן לגיוון בכל גווני מניפת טמבור. כושר 

כיסוי 2-3 ק’’ג/מ’’ר לפי המרקם הנבחר.

3 2

אדר' נטע רויטגר רביץ
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יישום המערכת

הכנת התשתית:
 ברזלים גלויים, או ליקויים מקומיים ביציקה )סגרגציה( יש למרוח בהרבצה צמנטית סופר כהכנה 

מקדימה.
 יש להתחיל את העבודה 28 יום לאחר סיום היציקה.

 יש לנקות את התשתית מאבק, ולהסיר שכבות רופפות.
 אין להשאיר כתמי שמן וסולר.

 יש לשטוף את הקיר לפני היישום.

הכנת התערובת:
 תחילה שופכים כ-9 ליטר מים לתוך מכל ערבול. שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, 

ומערבלים במשך 3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 על גבי התשתית יש למרוח שכבה של כ 5-8 מ"מ בצדו החלק של המאלג'. 

 יש לאשפר את החומר לאחר 24 שעות מסיום היישום.
 יש להמשיך בתהליך במשך שלושה ימים.

 אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים.

הרבצה צמנטית סופר כחומר דוחה מים - הרבצה צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים. חומר זה מונע 
מעבר מים זורמים אל התשתית כאשר העובי המיושם הוא לפחות 5 מ"מ. חומר זה אינו משמש כתחליף 

לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים.

מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ, גמר שליכט צבעוני

הרבצה צמנטית סופר

תחילה יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי, מדולל עד 25%. 
המתינו 4-6 שעות לייבוש. 

ישמו שכבת שליכט צבעוני TM באמצעות מלג' מתכת. לאחר זמן עברו על החומר עם מלג' פלסטיק )יש 
להרטיבו מדי פעם( בתנועות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה. לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על 

החומר עם כרית ספוג לחה.

 תחילה יש לבצע מערכת הרבצה צמנטית סופר.
.T38 לאחר כ-24 שעות יש לבצע אשפרה, ולאחר מכן להתחיל ביישום מערכת טיח צמנטי 

 יש ליישם טיח צמנטי T38 על גבי הרבצה צמנטית סופר לא יאוחר מ-5 ימים מסיום עבודת ההרבצה 
הצמנטית.

 העובי שניתן למלא הוא 5-25 מ"מ. ראה תקן קיים 1920, ותקן 1555 חלק 1.
 עם סיום מערכת הטיח )14 יום(, ניתן ליישם את מערכת הגמר שליכט צבעוני TM )יסוד + עליון(

הכנת המוצר:
 תחילה, שופכים כ-7.0 ליטר מים לתוך כלי. לאחר מכן, שופכים את כל תכולת השק באופן הדרגתי, 
ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבל מכני, עד שמתקבלת עיסה אחידה. ניתן לעבוד בשיטה המכנית 

)התזה(.
 ממתינים כדקה, מערבלים שנית במשך כ-30 שניות, ומשלב זה החומר מוכן.

אופן היישום:
 מורחים שכבה דקה של טיח בעובי 5 מ"מ עד לכיסוי השטח, תוך כדי הידוק החומר לקיר בעזרת מרית 

ומיד מורחים בעזרת כף טייחים )מאלג'( כמויות נוספות, עד קבלת העובי הרצוי.
 מיישרים בעזרת סרגל ומרית מתכת, עד קבלת מישוריות אחידה.

T38 טיח צמנטי

TM שליכט צבעוני

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת משמשת לציפוי קירות חוץ בבניה קונבנציונלית בעלת תשתית 
צמנטית כגון בטון, בלוק שחור, בלוק תאי או בלוק פומיס. 

מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ, גמר חלק

3       4

2. מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ, 
גמר חלק

המוצרים במערכת

255

הרבצה צמנטית סופר

T38 טיח צמנטי

מערכת רב גמיש / סופרקריל מ.ד.

תשתית: בטון/בלוק שחור/
בלוק תאי/בלוק פומיס

צלוטיט חיצוני
4

5 1

23

T38 טיח צמנטי        
טיח מיישר לקירות פנים וחוץ. משמש 

כתשתית להדבקת חיפויים קשיחים, 
וכתשתית לציפויים אקריליים. מתאים 

במיוחד לתכניות תמ”א 38 לחיזוק מבנים 
בפני רעידות אדמה. בגוון אפור.

        צלוטיט חיצוני
שפכטל חוץ להחלקת בטון וטיח וכהכנה 

לצבע, לרמת גימור עדינה.  
מתאים לתיקוני פגמים בבטון, בלוקים 

וטיח צמנט )סגריגציה(. חזק במיוחד. מהיר 
התקשות. קל להחלקה ונוח לעבודה. 

        הרבצה צמנטית סופר
שכבת בסיס דוחה מים היוצרת תשתית 

אחידה לטיח ולדבק. 
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. קל 

ליישום ובעל זמן עבידות משופר. שומר על 
תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים. חוזק 

כפיפה ולחיצה גבוהים. חוזק שליפה גבוה. 
בגוון אפור.

        סופרקריל מ.ד. 
צבע איכותי על בסיס אקרילי טהור המתאים במיוחד לקירות חוץ. 

מצטיין בעמידות גבוהה במיוחד בתנאי האקלים הישראלי: שומר על 
הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, בעל כושר התחברות מעולה לתשתית, 

עמיד בפני השפעות מלחי בטון. ניתן לגיוון בכל גווני מניפת טמבור.

        מערכת רב גמיש
מערכת אקרילית בעלת גמישות גבוהה במיוחד המאפשרת גישור על 

סדקים נימיים ומבניים עד 2 מ”מ. במבחר מרקמים: חלק 10, חולי 20, 
עדין 30, בינוני 50,  גס 90. 

למערכת רב גמיש כושר התארכות של עד 500% ויכולת התכווצות 
למידה המקורית. בעלת עמידות גבוהה לאורך שנים בפני שחיקה 
ותנאי מזג אויר קשים. מעניקה הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת 

מים וגזים חומציים התוקפים את מוטות הזיון וכן מגינה מפני עובש 
ופטריות. מתאים לת”י 1731 לגישור על סדקים עד 2 מ”מ. ניתנת 

לגיוון בכל גווני מניפת טמבור.



  12

יישום המערכת

הכנת התשתית:
 ברזלים גלויים, או ליקויים מקומיים ביציקה )סגרגציה( יש למרוח בהרבצה צמנטית סופר כהכנה 

מקדימה.
 יש להתחיל את העבודה 28 יום לאחר סיום היציקה.

 יש לנקות את התשתית מאבק, ולהסיר שכבות רופפות.
 אין להשאיר כתמי שמן וסולר.

 יש לשטוף את הקיר לפני היישום.

הכנת התערובת:
 תחילה שופכים כ-9 ליטר מים לתוך מכל ערבול. שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, 

ומערבלים במשך 3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 על גבי התשתית יש למרוח שכבה של כ 5-8 מ"מ בצדו החלק של המאלג'. 

 יש לאשפר את החומר לאחר 24 שעות מסיום היישום.
 יש להמשיך בתהליך במשך שלושה ימים.

 אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים.

הרבצה צמנטית סופר כחומר דוחה מים - הרבצה צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים. חומר זה מונע 
מעבר מים זורמים אל התשתית כאשר העובי המיושם הוא לפחות 5 מ"מ. חומר זה אינו משמש כתחליף 

לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים.

הרבצה צמנטית סופר

T38 טיח צמנטי

 תחילה יש לבצע מערכת הרבצה צמנטית סופר.
.T38 לאחר כ-24 שעות יש לבצע אשפרה, ולאחר מכן להתחיל ביישום מערכת טיח צמנטי 

 יש ליישם טיח צמנטי T38 על גבי הרבצה צמנטית סופר לא יאוחר מ-5 ימים מסיום עבודת ההרבצה 
הצמנטית.

 העובי שניתן למלא הוא 5-25 מ"מ. ראה תקן קיים 1920, ותקן 1555 חלק 1.
 עם סיום מערכת הטיח )14 יום(, ניתן ליישם את מערכת הגמר שליכט צבעוני TM )יסוד + עליון(

הכנת המוצר:
 תחילה, שופכים כ-7.0 ליטר מים לתוך כלי. לאחר מכן, שופכים את כל תכולת השק באופן הדרגתי, 
ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבל מכני, עד שמתקבלת עיסה אחידה. ניתן לעבוד בשיטה המכנית 

)התזה(.
 ממתינים כדקה, מערבלים שנית במשך כ-30 שניות, ומשלב זה החומר מוכן.

אופן היישום:
 מורחים שכבה דקה של טיח בעובי 5 מ"מ עד לכיסוי השטח, תוך כדי הידוק החומר לקיר בעזרת מרית 

ומיד מורחים בעזרת כף טייחים )מאלג'( כמויות נוספות, עד קבלת העובי הרצוי.
 מיישרים בעזרת סרגל ומרית מתכת, עד קבלת מישוריות אחידה.

הכנת התערובת:
 תחילה שופכים כ-5 ליטר מים לתוך מכל ערבול, לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק באופן 

הדרגתי, ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבל מכני עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 מומלץ להרטיב את התשתית לפני היישום.

 יש למרוח שכבה אחת חלקה, להמתין כשעתיים, ואז למרוח שכבה נוספת )עד 7 מ"מ( עד לקבלת 
העובי הרצוי והמראה החלק.

 עם תום העבודה רצוי לבצע אשפרה.

צלוטיט חיצוני

מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ, גמר חלק
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יישום המערכת

הכנת השטח ומערכת הצבע:
יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו- 2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת 
ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי 

הצורך )בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים(.

אופן היישום

סופרקריל מ.ד.מערכת רב גמיש

מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ, גמר חלק

סוגי הסדקים

סדקים נימיים ומרושתים שלבי היישום
עד 0.5 מ"מ

סדקים דינמיים וחיבור 
עד 1 מ"מ

סדקים עובדים עד 2 מ"מ

שכבת יסוד: יסוד 
קושר רב גמיש 

לכל סוגי התשתיות 
או פריימר חוץ על 

תשתית חדשה

ישמו יסוד קושר רב גמיש )737000( בהתזה או בגלילה, לפי הוראות היצרן, ולאחר 
יבוש צבעו ברב גמיש מרקם גס 90 או ישמו פריימר חוץ )738501( בהתזה או 

בגלילה, מוצר על בסיס מים בהתאם להוראות היצרן, ולאחר יבוש לצבוע ברב גמיש 
מרקם גס 90 

מילוי גמיש 
)קוד 453-737(

 יישמו מילוי גמיש על פני אין צורךאין צורך
הסדק ברוחב 10 מ"מ.

 שבצו והחליקו רשת חיזוק 
)אינטרגלאס(

 יישמו שכבה שניה לאחר 
24 שעות. הקפידו שהרשת 
לא תבלוט מעל פני השטח.

שכבת ביניים רב 
גמיש מרקם חלק 10

400 גרם/מ"ראין צורךאין צורך

שכבה עליונה רב 
גמיש מרקם חלק 10

400 גרם/מ"ר700 גרם/מ"ר500 גרם/מ"ר

שכבה עליונה רב 
גמיש מרקם חולי 20

1500 גרם/מ"ר800 גרם/מ"ר500 גרם/מ"ר

שכבה עליונה רב 
גמיש מרקם עדין 30

1500 גרם/מ"ר1500 גרם/מ"ר700 גרם/מ"ר

שכבה עליונה רב 
גמיש מרקם בינוני 

50

1800 גרם/מ"ר1800 גרם/מ"ר1000 גרם/מ"ר

שכבה עליונה רב 
גמיש מרקם גס 90

1800 גרם/מ"ר מינימום1800 גרם/מ"ר  מינימום1300 גרם/מ"ר מינימום

רב גמיש מרקם 10  
בחשו את הצבע היטב לפני השימוש, עד לקבלת אחידות. 

יישום ברולר: דללו עד 5% מים. מתקבל מרקם של 'קליפת תפוז'
יישום בהתזה: השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה. דללו עד 5% מים. מתקבל מרקם חלק

רב גמיש מרקמים 20, 30, 50, 90   
יישום בהתזה: השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה. דללו עד 5% מים. יש לדלל את החומר 

במידה שווה לכל אורך העבודה, ולוודא שלחץ האוויר אחיד.

הכנת השטח ומערכת הצבע :  משטחי בטון וטיח צמנט חיצוניים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה של 
הבטון )28 יום(. באם קיימת תשתית חזקה ותקינה אין צורך ביסוד. אם קיימת תשתית חלשה או פריכה 

יש לנקות אבק ולצבוע שכבה ראשונה של רב-גמיש יסוד קושר לבן מדולל ב- 30% טרפנטין מינרלי 
)מיושם בהברשה, גלילה או התזה(. לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2 שכבות סופרקריל מ.ד.

אופן הצביעה: 
בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות. צביעה ברולר : דללו עד 5% מים. המרקם 
המתקבל "קליפת תפוז". צביעה בהתזה: השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה. דללו עד

5% מים. המרקם המתקבל חלק.

אדר' אופיר זאבי

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת משמשת לחיפוי קירות חוץ בבניה קונבנציונלית בעלת תשתית 
צמנטית כגון בטון, בלוק שחור, בלוק תאי או בלוק פומיס. 

מערכת טמבור לחיפוי קירות חוץ, גמר חיפוי קשיח

3

3. מערכת טמבור לחיפוי קירות חוץ, 
גמר חיפוי קשיח

המוצרים במערכת

25        4

הרבצה צמנטית סופר

T38 טיח צמנטי

תשתית: בטון/בלוק שחור/
בלוק תאי/בלוק פומיס

בונד 41

5

חיפוי קשיח

1

3 2

4

T38 טיח צמנטי        
טיח מיישר לקירות פנים וחוץ. משמש כתשתית להדבקת חיפויים 
קשיחים, וכתשתית לציפויים אקריליים. מתאים במיוחד לתכניות 

תמ”א 38 לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. בגוון אפור

        הרבצה צמנטית סופר
שכבת בסיס דוחה מים היוצרת תשתית אחידה לטיח ולדבק. 

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. קל ליישום ובעל זמן עבידות 
משופר. שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים. חוזק כפיפה 

ולחיצה גבוהים. חוזק שליפה גבוה. בגוון אפור

        חיפוי קשיח 
אריחי קרמיקה / גרניט פורצלן / אבן טבעית, לפי בחירת המתכנן.

        בונד 41
דבק גמיש C2TE-S2 מקבוצת דבקים S2. מתאים להדבקת כל סוגי 
האריחים )קרמיקה, גרניט פורצלן( ואבן טבעית בהתאם לדרישות 

.S2 בגמישות C2TE תקן
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יישום המערכת

הכנת התשתית:
 ברזלים גלויים, או ליקויים מקומיים ביציקה )סגרגציה( יש למרוח בהרבצה צמנטית סופר כהכנה 

מקדימה.
 יש להתחיל את העבודה 28 יום לאחר סיום היציקה.

 יש לנקות את התשתית מאבק, ולהסיר שכבות רופפות.
 אין להשאיר כתמי שמן וסולר.

 יש לשטוף את הקיר לפני היישום.

הכנת התערובת:
 תחילה שופכים כ-9 ליטר מים לתוך מכל ערבול. שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, 

ומערבלים במשך 3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 על גבי התשתית יש למרוח שכבה של כ 5-8 מ"מ בצדו החלק של המאלג'. 

 יש לאשפר את החומר לאחר 24 שעות מסיום היישום.
 יש להמשיך בתהליך במשך שלושה ימים.

 אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים.

הרבצה צמנטית סופר כחומר דוחה מים - הרבצה צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים. חומר זה מונע 
מעבר מים זורמים אל התשתית כאשר העובי המיושם הוא לפחות 5 מ"מ. חומר זה אינו משמש כתחליף 

לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים.

הרבצה צמנטית סופר

הכנת התשתית:
התשתית המיועדת להיות הבסיס להדבקת האריחים תהיה יבשה, נקייה ללא עקבות שמן, מלחים, צבע, 

אבק וכל גורם אחר שעלול לגרום לכשל בהדבקה.

בקירות: חוזק הידבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות ת"י 1555 חלק 1 יהיה גדול מ-0.5 מגפ"ס 
עבור הדבקת אריחים מעל 0.04 מ"ר ועד 0.11 מ"ר, וחוזק הדבקות במתיחה עבור אריחים מעל 0.11 מ"ר 

ועד 0.18 מ"ר יהיה גדול מ-0.7 מגפ"ס.

הכנת המוצר:
לשפוך תחילה את המים לדלי נקי, 5-6 ליטר מים לכל שק. להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל 

במערבל מכני 400 סיבובים בדקה עד לקבלת תערובת אחידה. ממתינים 5 דקות ומערבלים שנית. 
משלב זה התערובת מוכנה לשימוש.

אופן היישום:
 יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק, בעזרת הצד החלק של כף סריקה.

 על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה, שתסורק באמצעות הצד המשונן של כף 
הסריקה.

 הסריקה תיעשה בזווית של 45° כלפי התשתית. קובעים את עומק השן בהתאם לגודל האריח, ולאחר 
ביצוע בדיקת כיסוי הדבק כמפורט מטה.

 חובה למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת של דבק.
 מצמידים את גב האריח לשכבת הדבק הטרי, מהדקים באמצעות פטיש גומי, תוך שמירה על מישק 

אחיד במידות הנדרשות )מומלץ להשתמש בשומרי מרחק(.
 אבן טבעית - יש ליישם לפי דרישות ת"י 2378 )עיגון מכני(

בדיקות כיסוי הדבק:
במהלך עבודות החיפוי או הריצוף, לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר על ידי 

הוצאתו. בודקים את מידת ההידבקות ומידת הכיסוי של הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח 
ב-85% לפחות משטחו. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר.

T38 טיח צמנטי

בונד 41

מערכת טמבור לחיפוי קירות חוץ, גמר חיפוי קשיח

 תחילה יש לבצע מערכת הרבצה צמנטית סופר.
.T38 לאחר כ-24 שעות יש לבצע אשפרה, ולאחר מכן להתחיל ביישום מערכת טיח צמנטי 

 יש ליישם טיח צמנטי T38 על גבי הרבצה צמנטית סופר לא יאוחר מ-5 ימים מסיום עבודת ההרבצה 
הצמנטית.

 העובי שניתן למלא הוא 5-25 מ"מ. ראה תקן קיים 1920, ותקן 1555 חלק 1.
 עם סיום מערכת הטיח )14 יום(, ניתן ליישם את מערכת הגמר שליכט צבעוני TM )יסוד + עליון(

הכנת המוצר:
 תחילה, שופכים כ-7.0 ליטר מים לתוך כלי. לאחר מכן, שופכים את כל תכולת השק באופן הדרגתי, 
ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבל מכני, עד שמתקבלת עיסה אחידה. ניתן לעבוד בשיטה המכנית 

)התזה(.
 ממתינים כדקה, מערבלים שנית במשך כ-30 שניות, ומשלב זה החומר מוכן.

אופן היישום:
 מורחים שכבה דקה של טיח בעובי 5 מ"מ עד לכיסוי השטח, תוך כדי הידוק החומר לקיר בעזרת מרית 

ומיד מורחים בעזרת כף טייחים )מאלג'( כמויות נוספות, עד קבלת העובי הרצוי.
 מיישרים בעזרת סרגל ומרית מתכת, עד קבלת מישוריות אחידה.

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת משמשת לציפוי קירות חוץ בבניה קלה בעלת תשתית גבס 
)לוח סופרבורד(. 

מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ בבניה קלה, גמר שליכט צבעוני

4. מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ 
בבניה קלה, גמר שליכט צבעוני

המוצרים במערכת

2 1345

שליכט צבעוני TM )יסוד + עליון(

קוסטרוקצית גבס 
)ניצבים וומסלולים(

תקרת בטון+חגורה

רצפת בטון+חגורה

מילוי ביטומני

קלקר

טיח פולימרי 80
5X5 רשת אינטרגלאס

לוח סופרבורד

חסם אדים 1

2

12

3

4

5

        שליכט צבעוני TM         חסם אדים
שליכט צבעוני לקירות פנים וחוץ, מגשר על פני סדקים עד רוחב 
 ,TM50 בינוני ,TM30 עדין ,TM10 1 מ”מ. במבחר מרקמים: חלק

 .TM90 גס ,TM70 מגורען
מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים הישראלי. עמיד בפני 

שחיקה ותנאי מזג אויר קשים. מעניק הגנה מושלמת לבניין מפני 
חדירת מים וגזים חומציים. בעל כושר גישור והתחברות מעולה 
לתשתית. ניתן לגיוון בכל גווני מניפת טמבור. כושר כיסוי 2-3 

ק’’ג/מ’’ר לפי המרקם הנבחר

        קוסטרוקצית גבס 
)ניצבים וומסלולים(

        טיח פולימרי 80 + רשת אינטרגלאס 
5X5 עמידה באלקלי

משמש לאיטום ובידוד לוחות גבס חיצוניים )סופרבורד( בבניה קלה. 
מצטיין בגמישות גבוהה. חוזק גבוה בפני נגיפות. דוחה מים

        לוח סופרבורד טמבור
לוח גבס ללא נייר מחופה יריעת סיבי 

זכוכית משני צדדיו. מתאים לשימוש כקיר 
חיצוני או פנימי, חיפוי ושיקום מבנים 

ותקרות. מתאים גם למקומות בעלי לחות 
גבוהה ובמקומות בהם דרושה מערכת קיר 
עמידה באש. בידוד תרמי ואקוסטי. בעובי 

12.7 מ”מ או 15.9 מ”מ.
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יישום המערכת

 מסמנים את קו הקיר על גבי הרצפה באמצעות chalk line – חוט סימון אבקתי.
 מחברים את פס האיטום המפריד למסלול.

 לאחר הסימון ממקמים את המסלול ומעגנים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 7/35 וברגי טמבור 
גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 מצמידים פס איטום אל הניצב. מרכיבים את הניצב אל העמודים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 
7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 מצמידים פס איטום אל המסלול שמותקן בתקרה ומעגנים אל התקרה באמצעות מיתדים של טמבור 
גבס 7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 לאחר יצירת מסגרת מסלולים וניצבים בקצוות מרכיבים את הניצבים במרחק של 46 ס"מ זה מזה 
)מומלץ( או על פי הנחיות תקן 1429.

 פורסים את חוסם האדים על הקונסטרוציה.
 מרכיבים את לוחות סופרבורד אל הניצבים באמצעות ברגי טמבור גבס 25/35 בהתאם לצורך. 

הלוח מורכב על גבי מודד מרחק בעובי לוח הסופרבורד בכדי למנוע מגע בין הלוח לרצפה במקרה של 
רטיבות. מודד המרחק יוצר קו ישר למפגש רציף בין הלוחות.

לוח סופרבורד טמבור

תחילה יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי, מדולל עד 25%. 
המתינו 4-6 שעות לייבוש. 

ישמו שכבת שליכט צבעוני TM באמצעות מלג' מתכת. לאחר זמן עברו על החומר עם מלג' פלסטיק )יש 
להרטיבו מדי פעם( בתנועות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה. לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על 

החומר עם כרית ספוג לחה.

הכנת התערובת:
תחילה שופכים לדלי את המים ולאחר מכן מוספים את האבקה תוך כדי ערבול במקדחה )400

סל”ד(, עד לקבלת תערובת אחידה. משלב זה התערובת מוכנה לשימוש

אופן היישום:
 מורחים שכבה של טיח פולימרי 80 בעזרת כף סריקה עם החלק שאינו משונן. 

 מורחים שכבה דקה של 2-3 מ"מ, מטביעים רשת אינטרגלאס עמידה באלקלי במידות 5X5 ומוסיפים 
שכבת טיח נוספת לכיסוי. 

 יש להניח את הרשת בחפיפה של כ 10 ס"מ.

טיח פולימרי 80

TM שליכט צבעוני

מערכת טמבור לציפוי קירות חוץ בבניה קלה, גמר שליכט צבעוני

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389



מערכות גמר 
לקירות פנים
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המערכת מבטיחה גימור מושלם של מחיצות פנימיות בבניה קונבנציונלית 
בעלת תשתית צמנטית כגון בטון, בלוק שחור, בלוק תאי או בלוק פומיס. 

מערכת טמבור למחיצות פנימיות, גמר צבע דקורטיבי

3       4

5. מערכת טמבור למחיצות פנימיות, 
גמר צבע דקורטיבי

המוצרים במערכת

25

סופרקריל מט / צבע דקורטיבי 
מסדרת אפקטים בצבע

טיח גבס

X פוליבונד

תשתית: בטון/בלוק שחור/
בלוק תאי/בלוק פומיס

בונדרול סופר

4

5

2

3

1

        טיח גבס
טיח על בסיס גבס לבן ליישור והחלקת 

תקרות וקירות פנים, מתאים לדרישות תקן 
3970 חלק 1. ניתן ליישום בעובי 3 מ”מ עד 

70 מ”מ בשכבה אחת, אחידה וחזקה, בגימור 
חלק. אינו נסדק.

אינו מתכווץ, ולכן לא מופיעים בו סדקים גם 
בעוביים גדולים. מוכן לשימוש בתוספת מים 

בלבד. בגוון לבן. 

        בונדרול סופר
יסוד לחיזוק תשתית הטיח לפני צביעה 

בצבע אקרילי או בצבע דקורטיבי. קל 
ליישום, מתייבש במהירות, אינו משאיר 

סימנים. בגוון שקוף-צהבהב.

        צבע דקורטיבי מסדרת אפקטים בצבע 
סדרת צבעים דקורטיביים בעלי טקסטורה עדינה, המעניקים לקיר 

מראה ייחודי.
יוטה – אפקט במראה בד טבעי )קנווס, ג’ינס(

ספארי – אפקט במרקם חולי עדין 
סוויד – אפקט במראה בד זמש

סוויד מטאלי – אפקט במראה בד לורקס מטאלי/מנצנץ
קשמיר – אפקט במראה קטיפה יוקרתי

        סופרקריל מט 
צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים וחוץ. בעל כושר כיסוי 
והסתרה גבוה: 15-16 מ”ר/ליטר בשתי שכבות. בעל ברק נמוך 

המאפשר טשטוש של תיקונים בקיר. קל ונוח לעבודה. רחיץ במיוחד. 
בגוון לבן ובכל הגוונים במניפת טמבור. 

5 X פוליבונד        
מוסף על בסיס לטקס המשמש כפריימר על 
גבי בטון לפני יישום טיח גבס על גבי קירות 
ותקרות. בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד. 

בגוון ורוד )המאפשר לזהות כי זו עדיין 
שכבת ביניים(.
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יישום המערכת

הכנת התשתית:
 ניקוי התשתית מאבק, טיח ישן, שמן תבניות וצבע. יש לסלק שכבות רופפות. 

 יש ליישם את הפריימר באמצעות מברשת או רולר.
 מיד לאחר יישום פוליבונד X, יש ליישם את טיח הגבס כרגיל, כל עוד הפריימר דביק )לפי בדיקת 

אצבע(, לא יאוחר מ-12 שעות לאחר מריחת הפריימר.

 X פוליבונד

נקו את התשתית מאבק, חול, שמן וכל חומר זר אחר. הסירו כל שכבה חופשית, רופפת ומתקלפת או 
שכבות עבות במיוחד. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום. ניתן לצבוע 

בהברשה, גלילה, התזה רגילה או התזה ללא אויר )איירלס( וליישם שכבה אחת דקה, ומעליה ניתן 
לצבוע צבע עליון אקרילי.

הכנת המוצר ויישום ידני: 
 יש לערבל שק במשקל 25 ק"ג עם 18 ליטר מים בעזרת ערבל מכני, עד לקבלת תערובת אחידה. 

 יש לערבל שנית לאחר מספר דקות, עד לקבלת תערובת הומוגנית.
 יישום הטיח נעשה בעזרת כף טייחים וסרגל. החלקה תבוצע על ידי מרית )מאלג'(.

הכנת המוצר ויישום מכני:
 יש להתאים את כמות המים למכונה, כך שעיסת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה 

סמיכה מדי.
 יש להתיז את הטיח בצורה אופקית בניצב לקיר. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר 

קבלת שכבה אחידה ורציפה. המרחק המומלץ מהקיר הוא כ-10-15 ס"מ.
 מריחת הטיח מתבצעת עם סרגל אלומיניום בצורת h באורך 1.8 מטר. בשלב זה יש למרוח את הטיח, 

ולקבל שכבה אחידה בעובייה על ידי מילוי חוסרים והסרת עודפים.

החלקת הטיח:
 החלקת הטיח נעשית לאחר ייבוש מלא של הטיח.

 יש למרוח טיח גבס בעובי של כ-2 מ"מ על גבי הטיח הקיים, להמתין כ-10-15 דקות, ולשפשף את 
הטיח עם ספוג בתנועות סיבוביות )ניתן לקבוע את תחילתו של שלב זה על ידי הנחת אצבע על פני 

הטיח(.
 מיד לאחר סיום השפשוף, יש להחליק את הטיח עם מרית.

 להחלקה סופית וקבלת פני שטח חלקים במיוחד, חוזרים על פעולה זו תוך הרטבה של הקיר בעזרת 
ספוג טבול במים.

את שלב הצביעה יש להתחיל לפחות 7 ימים לאחר סיום שלב הטיוח וההתייבשות. 

טיח גבס

בונדרול סופר

סופרקריל מט

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. 
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. 
דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה 

באיירלס )התזה( יש לדלל עד כ 30% במים.

מערכת טמבור למחיצות פנימיות, גמר צבע דקורטיבי

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת מבטיחה גימור מושלם של מחיצות פנימיות בבניה קונבנציונלית 
בעלת תשתית של בלוקי גבס. 

מערכת טמבור למחיצות פנימיות מבלוקי גבס, גמר צבע דקורטיבי

6. מערכת טמבור למחיצות פנימיות 
מבלוקי גבס, גמר צבע דקורטיבי

המוצרים במערכת

        בלוק גבס לבן טמבור
משמש לבניית מחיצות מעל ומתחת לפני 

הריצוף באזורים יבשים, בהם לא קיימת
צנרת מים או דרישה מיוחדת של עמידה בתנאי 
רטיבות ולחות. בלוקי הגבס מתחברים זה לזה 

באמצעות מערכת שקע-תקע, המאפשרת 
בנייה אחידה ומדויקת. הודות לחללי האוויר 

שבהם, בלוקי הגבס משפרים את הבידוד 
האקוסטי והתרמי, ומפחיתים את משקל העומס 

הקבוע. עמידות לאש 180 דקות לפחות.

        גשר בלוק
דבק אבקתי לבניית בלוקי גבס ולבנים, 

לשימוש פנימי בלבד.

        מג’יק בונד סופר
שפכטל אמריקאי רב-תכליתי למילוי 

והחלקה מיטבית של קירות פנים. בעל 
עבידות קלה ביותר, נוח במיוחד לשיוף, 

יכולת מילוי מירבית , ייבוש מהיר, שיוף קל.

1

2

4

סופרקריל מט / צבע דקורטיבי 
מסדרת אפקטים בצבע

בונדרול סופר

מג’יק בונד סופר

פס הפרדה “שקע-תקע”

פנל

ריצוף

בלוק גבס לבן+ גשר בלוק

        בונדרול סופר 
יסוד לחיזוק תשתית הטיח לפני צביעה 

בצבע אקרילי או בצבע דקורטיבי. קל 
ליישום, מתייבש במהירות, אינו משאיר 

סימנים. בגוון שקוף-צהבהב

        צבע דקורטיבי מסדרת 
אפקטים בצבע 

סדרת צבעים דקורטיביים בעלי טקסטורה 
עדינה, המעניקים לקיר מראה ייחודי.

יוטה – אפקט במראה בד טבעי )קנווס, ג’ינס(
ספארי – אפקט במרקם חולי עדין 

סוויד – אפקט במראה בד זמש
סוויד מטאלי – אפקט במראה בד לורקס 

מטאלי/מנצנץ
קשמיר – אפקט במראה קטיפה יוקרתי

        סופרקריל מט 
צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים 

וחוץ. בעל כושר כיסוי והסתרה גבוה: -15
16 מ”ר/ליטר בשתי שכבות. בעל ברק נמוך 

המאפשר טשטוש של תיקונים בקיר. קל 
ונוח לעבודה. רחיץ במיוחד. בגוון לבן ובכל 

הגוונים במניפת טמבור.

3

1       234 4 1
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יישום המערכת

 סמנו את קו בנית המחיצה על גבי הרצפה ועל גבי הקיר האנכי באמצעות chalk line – חוט סימון 
אבקתי

 מקמו את פס האיטום על גבי הקיר בהדבקה מינימלית בשלוש נקודות לאורך הפס
 את השורה הראשונה כל גבי רצפת הבטון יש לבנות בבלוקי בטון, או לצקת חגורת בטון מעל קו 

הריצוף, על מנת למנוע יניקה קפילרית )נימית( של מים בחדר יבש*
 בתום בניית שורת בלוקי הבטון או חגורת הבטון מניחים פס הפרדה שקע-תקע. פס זה מיועד ליצירת 

מערכת נפרדת ממערכת השלד ולהקטין את השפעת הכוחות הקונסטרוקטיביים והתרמיים בשלד 
הבניין על המחיצה

 הנחת בלוק הגבס הראשון תעשה כששקע הבלוק בחלק התחתון 'מתיישב' על תקע פס ההפרדה.
 ההנחה מתבצעת ללא דבק. הדבק מיושם בשורה הראשונה אך ורק במפגש האנכי של הבלוקים, 

במריחת המישקים האנכיים של הבלוק. יש לוודא כי הדבקת הבלוקים נעשית באמצעות גשר בלוק
 ביצוע חיבורT  בין מחיצות - בבניית קיר משולב )T( יש ליצור חיבור בין הקירות באופן רציף, כל שורה 

שניה. בחיבור קירות ניצבים מסתתים את תקע הבלוק שבשורה הראשונה, מנקים היטב את האבק, 
מורחים דבק גשר בלוק בשני המישקים, מניחים את הבלוק של השורה השנייה על גבי החלק שסותת 

ומפלסים. הנחת הבלוק הראשון תעשה במרחק 0.5 ס"מ מהקצה על מנת לאפשר מילוי בדבק גשר בלוק 
בחללי הבלוק ויישור הפאה החשופה

 ביצוע חיבור בזווית 90° בין מחיצות בלוקי גבס – לביצוע קיר במפגש בזווית 90° יש לסתת את התקע, 
לנקות מאבק ולמרוח דבק גשר בלוק במישק האופקי. יש להתרחק כ 0.5 ס"מ מהקצה, למלא בדבק גשר 

בלוק בחללי הבלוק וליישר את הפינה.
 שילוב פתח במחיצה מבלוקי גבס מחייב בדיקה של מידת הדיוק של המשכיות הקיר בעזרת סרגל 

אלומיניום משני צידי הפתח.
 מפגש בלוק גבס עם התקרה - במהלך הנחת שורת הבלוקים העליונה במחיצה יש להדביק פס איטום 
על התקרה. הנחת שורת הבלוקים האחרונה מתבצע לאחר קבלת מידת החיתוך בהפחתה של כ 2 ס"מ 

מתחת לפני התקרה. את המרווח שנוצר בין שורת הבלוקים האחרונה לבין התקרה יש למלא בגשר 
בלוק. לאחר התקשות החומר )כ 45 דקות מרגע מילוי הדבק( יש לבצע חריצה מבוקרת בין המחיצה 

לתקרה באמצעות סכין או שפכטל )למניעת היווצרות לחצים על המחיצה(.
 לצורך ביצוע תעלות לצנרת חשמל / קופסת חשמל יש להשתמש בכלים ייעודיים הכלולים בערכת 

הכלים של טמבור גבס. לאחר החריצה יש להניח את הצנרת בתעלה ולקבע אותה באמצעות דבק גשר 
בלוק. 

 בגמר הבנייה יש למלא את המישקים בדבק גשר בלוק לפני ביצוע שפכטל.

* חדר יבש – חדר שאינו בא במגע עם צנרת מים

בלוק גבס לבן טמבור + גשר בלוק

מג'יק בונד סופר מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף. 
יש לערבב את החומר היטב לקבלת הסמיכות הנדרשת.לפני היישום. להחלקת קירות יש ליישם את 
השפכטל במרית, בשכבה דקה או עד שלוש שכבות לפי הצורך. הקפידו כי העובי המצטבר של כלל 

השכבות לא יעלה על 1.5 מ"מ.  ניתן ליישם המוצר גם בהתזה באמצעות מכשיר איירלס בוכנה.

מג'יק בונד סופר

סופרקריל מט

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. 
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. 
דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה 

באיירלס )התזה( יש לדלל עד כ 30% במים.

נקו את התשתית מאבק, חול, שמן וכל חומר זר אחר. הסירו כל שכבה חופשית, רופפת ומתקלפת או 
שכבות עבות במיוחד. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום. ניתן לצבוע 

בהברשה, גלילה, התזה רגילה או התזה ללא אויר )איירלס( וליישם שכבה אחת דקה, ומעליה ניתן 
לצבוע צבע עליון אקרילי.

בונדרול סופר

מערכת טמבור למחיצות פנימיות מבלוקי גבס, גמר צבע דקורטיבי

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת מבטיחה גימור מושלם של מחיצות פנימיות בבניה קלה בעלת 
תשתית של לוחות גבס. 

 מערכת טמבור למחיצות פנימיות מלוחות גבס, גמר צבע דקורטיבי

       2

7. מערכת טמבור למחיצות פנימיות 
מלוחות גבס, גמר צבע דקורטיבי

המוצרים במערכת

1344

1

2

4

סופרקריל מט / צבע דקורטיבי 
מסדרת אפקטים בצבע

בונדרול סופר

מג’יק בונד סופר

פנל

ריצוף

קונסטרוקציה למחיצה פנימית + 
בידוד צמר סלעים/זכוכית + לוח 

גבס לבן

3

        מג’יק בונד סופר
שפכטל אמריקאי רב-תכליתי למילוי 

והחלקה מיטבית של קירות פנים. בעל 
עבידות קלה ביותר, נוח במיוחד לשיוף, 

יכולת מילוי מירבית , ייבוש מהיר, שיוף קל.

        בונדרול סופר 
יסוד לחיזוק תשתית הטיח לפני צביעה 

בצבע אקרילי או בצבע דקורטיבי. קל 
ליישום, מתייבש במהירות, אינו משאיר 

סימנים. בגוון שקוף-צהבהב

        סופרקריל מט 
צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים וחוץ. בעל כושר כיסוי 
והסתרה גבוה: 15-16 מ”ר/ליטר בשתי שכבות. בעל ברק נמוך 

המאפשר טשטוש של תיקונים בקיר. קל ונוח לעבודה. רחיץ במיוחד. 
בגוון לבן ובכל הגוונים במניפת טמבור.

        צבע דקורטיבי מסדרת אפקטים בצבע 
סדרת צבעים דקורטיביים בעלי טקסטורה עדינה, המעניקים לקיר 

מראה ייחודי.
יוטה – אפקט במראה בד טבעי )קנווס, ג’ינס(

ספארי – אפקט במרקם חולי עדין 
סוויד – אפקט במראה בד זמש

סוויד מטאלי – אפקט במראה בד לורקס מטאלי/מנצנץ
קשמיר – אפקט במראה קטיפה יוקרתי

        קונסטרוקציה למחיצה 
פנימית + לוח גבס לבן טמבור

מתאים לבניית מחיצות בין חללים, לחיפוי 
קירות והנמכת תקרות. לשימוש פנימי. חזק 

במיוחד.
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יישום המערכת

 מסמנים את קו הקיר על גבי הרצפה באמצעות chalk line – חוט סימון אבקתי
 מחברים את פס האיטום המפריד למסלול

 לאחר הסימון ממקמים את המסלול ומעגנים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 7/35 וברגי טמבור 
גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 מצמידים פס איטום אל הניצב. מרכיבים את הניצב אל העמודים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 
7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 מצמידים פס איטום אל המסלול שמותקן בתקרה ומעגנים אל התקרה באמצעות מיתדים של טמבור 
גבס 7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 לאחר יצירת מסגרת מסלולים וניצבים בקצוות מרכיבים את הניצבים במרחק של 41 ס"מ זה מזה 
)מומלץ( או על פי הנחיות תקן 1429

 הרכבת לוחות הגבס בגב קונסטרוקציית הקיר )החלק הפונה אל מחוץ לחדר( - מרכיבים את לוחות 
הגבס הלבן אל הניצבים באמצעות ברגי טמבור גבס 25/35 בהתאם לצורך. 

הלוח מורכב על גבי מודד מרחק בעובי לוח הגבס בכדי למנוע מגע בין הלוח לרצפה במקרה של 
רטיבות. מודד המרחק יוצר קו ישר למפגש רציף בין הלוחות.

 משחילים את צנרת החשמל והמערכות בין הניצבים, ומקבעים אותם אל גב הלוחות, כולל הכנת מיקום 
סופי של קופסאות השקעים והמסעפים.

 הרכבת תופסן בידוד – מרכיבים את הסרטים של תופסני הבידוד על גבי הקונסטרוקציה, ומניחים את 
חומר הבידוד )צמר סלעים / צמר זכוכית(. לאחר מיקום הצנרת והנחת הבידוד המחיצה מוכנה לסגירה

 מרכיבים את לוחות הגבס באותו אופן שהתקנו אותם לפני כן. מכסים את התפרים בין הלוחות ואת 
ראשי הברגים בשפכטל אמריקאי מג'יק בונד סופר

 לאחר שכבת הכיסוי הראשונה של השפכטל מצמידים לתפרים סרט נייר, מלמעלה למטה, ומהדקים 
כלפי מטה לכל אורך התפר. לאחר כשעה, ועם התייבשות השפכטל, מיישמים שכבה נוספת של מג'יק 

בונד סופר ומוודאים שכל התפרים וראשי הברגים כוסו היטב.

קונסטרוקציה למחיצה פנימית + לוח גבס לבן טמבור

מג'יק בונד סופר מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף. 
יש לערבב את החומר היטב לקבלת הסמיכות הנדרשת.לפני היישום. להחלקת קירות יש ליישם את 
השפכטל במרית, בשכבה דקה או עד שלוש שכבות לפי הצורך. הקפידו כי העובי המצטבר של כלל 

השכבות לא יעלה על 1.5 מ"מ.  ניתן ליישם המוצר גם בהתזה באמצעות מכשיר איירלס בוכנה 

מג'יק בונד סופר

נקו את התשתית מאבק, חול, שמן וכל חומר זר אחר. הסירו כל שכבה חופשית, רופפת ומתקלפת או 
שכבות עבות במיוחד. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום. ניתן לצבוע 

בהברשה, גלילה, התזה רגילה או התזה ללא אויר )איירלס( וליישם שכבה אחת דקה, ומעליה ניתן 
לצבוע צבע עליון אקרילי.

בונדרול סופר

סופרקריל מט

יוטה

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. 
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. 
דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה 

באיירלס )התזה( יש לדלל עד כ 30% במים.

יישום שכבת האפקט: 
 טבלו מברשת )ברוחב “-4"3( או רולר באריזת הצבע. הסירו עודפי צבע מהמברשת / רולר. 

 מרחו את הצבע על הקיר בתנועות אנכיות לאורך הקיר )מעלה ומטה( בכמות שתאפשר יצירת 
טקסטורה. לפני התייבשות הצבע עברו בעזרת כלי יישום "ראש דשא" באותו כיוון לאורך. 

 אחרי ייבוש של כשעתיים יישמו את הצבע עם המברשת לרוחב הקיר )בתנועות אופקיות(. עברו לפני 
ייבוש הצבע עם "מברשת "ראש דשא" באותו כיוון אופקי.

 הגוון הסופי )בהיר יותר( ומתקבל לאחר 24 שעות של ייבוש סופי. מומלץ לבצע מקטע של כחצי 
מ"ר כדוגמא על מנת לקבוע את המראה הרצוי, ובמהלך היישום להתרחק מדי פעם מהקיר ולבחון את 

התמונה הכוללת

מערכת טמבור למחיצות פנימיות מלוחות גבס, גמר צבע דקורטיבי

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389



מערכות גמר 
לקירות פנים 

בממ"דים
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המערכת מבטיחה גימור מושלם של קירות הפנים בממ"ד הגובל עם החוץ, 
בעל תשתית בטון. 

מערכת טמבור לקירות פנימיים של ממ"ד הגובל עם החוץ, גמר צבע דקורטיבי

8. מערכת טמבור לקירות פנימיים של 
ממ"ד הגובל עם החוץ, גמר צבע דקורטיבי

המוצרים במערכת

5 4 3 2677

סופרקריל מט / צבע דקורטיבי 
מסדרת אפקטים בצבע

טיח תרמי 86

2.8X2.8 רשת איטרגלאס

הרבצה צמנטית סופר

בטון לממ"ד

בונדרול סופר

4 6

75

2

3

1

        טיח תרמי 86 
טיח תרמי לבידוד מחום וקור, 

להפחתת הוצאות אנרגיה 
ולמניעת עיבוי. מתאים 

לדרישות תקן 1414, 1045 וכן 
לדרישות תקן 5075. מאושר 

על ידי פיקוד העורף לשימוש 
במרחבים מוגנים.

        הרבצה 
צמנטית סופר 

שכבת בסיס דוחה מים היוצרת 
תשתית אחידה לטיח ולדבק. 

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. 
קל ליישום ובעל זמן עבידות 

משופר. שומר על תכונותיו 
בתנאים תרמיים קיצוניים. חוזק 

כפיפה ולחיצה גבוהים. חוזק 
שליפה גבוה. בגוון אפור.

        רשת אינטרגלאס 
2.8X2.8 עמידה 

באלקלי 
משקל מינימום 70 ג“ר/מ“ר. 

חוזק מתיחה מינימום 100 
ניוטון לס“מ.

        צבע דקורטיבי מסדרת 
אפקטים בצבע  

סדרת צבעים דקורטיביים בעלי טקסטורה 
עדינה, המעניקים לקיר מראה ייחודי.

יוטה – אפקט במראה בד טבעי )קנווס, ג’ינס(
ספארי – אפקט במרקם חולי עדין 

סוויד – אפקט במראה בד זמש
סוויד מטאלי – אפקט במראה בד לורקס 

מטאלי/מנצנץ
קשמיר – אפקט במראה קטיפה יוקרתי

        סופרקריל מט 
צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים 

וחוץ. בעל כושר כיסוי והסתרה גבוה: -15
16 מ”ר/ליטר בשתי שכבות. בעל ברק נמוך 

המאפשר טשטוש של תיקונים בקיר. קל 
ונוח לעבודה. רחיץ במיוחד. בגוון לבן ובכל 

הגוונים במניפת טמבור.

        בונדרול סופר 
יסוד לחיזוק תשתית הטיח לפני צביעה 

בצבע אקרילי או בצבע דקורטיבי. קל 
ליישום, מתייבש במהירות, אינו משאיר 

סימנים. בגוון שקוף-צהבהב

טיח גבס לממ"ד

        טיח גבס לממ”ד 
טיח לבן לקירות פנים, מתאים 

במיוחד לציפוי פנימי של 
מרחבים מוגנים. מאושר על 

ידי פיקוד העורף. אינו נסדק. 
יוצר שכבת טיח אחידה, חזקה 

וחלקה, כהכנה לגמר צבע.
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יישום המערכת

הכנת התשתית:
 ברזלים גלויים, או ליקויים מקומיים ביציקה )סגרגציה( יש למרוח בהרבצה צמנטית סופר כהכנה 

מקדימה.
 יש להתחיל את העבודה 28 יום לאחר סיום היציקה.

 יש לנקות את התשתית מאבק, ולהסיר שכבות רופפות.
 אין להשאיר כתמי שמן וסולר.

 יש לשטוף את הקיר לפני היישום.

הכנת התערובת:
 תחילה שופכים כ-9 ליטר מים לתוך מכל ערבול. שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, 

ומערבלים במשך 3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 על גבי התשתית יש למרוח שכבה של כ 5-8 מ"מ בצדו החלק של המאלג'. 

 יש לאשפר את החומר לאחר 24 שעות מסיום היישום.
 יש להמשיך בתהליך במשך שלושה ימים.

 אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים.

הרבצה צמנטית סופר כחומר דוחה מים - הרבצה צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים. חומר זה מונע 
מעבר מים זורמים אל התשתית כאשר העובי המיושם הוא לפחות 5 מ"מ. חומר זה אינו משמש כתחליף 

לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים.

הרבצה צמנטית סופר

הכנת התערובת:
ערבוב הטיח התרמי ייעשה בערבל מכני רציף או מנתי, יש להשתמש בשק מלא.

בערבל מנתי, תחילה מוסיפים את המים 14-13 ליטר לערבל ולאחר מכן את תכולת השק ומערבלים. 
בערבל רציף יש לכוון תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההתזה

אופן היישום:
 יש להתקין סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים )'מייקים'( על מנת להבטיח עובי אחיד של 

שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה. עובי השכבה נקבע על פי עומק הסרגל.
 יש ליישם את שכבת הטיח התרמי 24 שעות לאחר גמר יישום שכבת ההרבצה הצמנטית ואשפרתה
 יש להתחיל באשפרה למחרת יישום הטיח התרמי על ידי הרטבה במים במשך שלושה ימים לפחות.

מקומות בהם ההתייבשות מהירה יש להתחיל להרטיב עוד באותו יום.
עובי שכבת הטיח התרמי – מינימום 3 ס"מ )בהתאם לאזור האקלים(.

 יש ליישם את שכבת הגמר או שכבת המגן לאחר שחלפו 3 ימים מגמר יישום הטיח התרמי.

טיח תרמי 86 

טיח גבס לממ"ד + רשת אינטרגלאס

הכנת המוצר באופן ידני:
 יש לערבל שק במשקל 30 ק"ג עם 15 ליטר מים בעזרת ערבל מכני, עד לקבלת תערובת אחידה.

 יש לערבל שנית לאחר מספר דקות, עד לקבלת תערובת הומוגנית.
 יישום הטיח נעשה בעזרת כף טייחים וסרגל. החלקה תבוצע על ידי מרית )מאלג'(.

הכנת המוצר באופן מכני:
 יש להתאים את כמות המים למכונה, כך שעיסת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה 

סמיכה מדי.
 יש להתיז את הטיח בצורה אופקית בניצב לקיר. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר 

קבלת שכבה אחידה ורציפה. המרחק המומלץ מהקיר הוא כ-10-15 ס"מ.
 מריחת הטיח מתבצעת עם סרגל אלומיניום בצורת h באורך 1.8 מטר. בשלב זה יש למרוח את הטיח, 

ולקבל שכבה אחידה בעובייה על ידי מילוי חוסרים והסרת עודפים.

אופן היישום:
 יש ליישם את טיח הגבס לממ"ד בעובי הרצוי, עד 20 מ"מ.
בעובי 2-7 מ"מ אין צורך להטביע רשת אינטרגלאס לשריון.

בעובי 8-20 מ"מ חובה לבצע שריון באמצעות רשת אינטרגלאס 2.8x2.8 עמידה באלקלי. יש להטביע 
את רשת השריון ב- 2 המ"מ האחרונים )בשכבת ההחלקה( 

 החלקת הטיח נעשית לאחר ייבוש מלא של הטיח. 

מערכת טמבור לקירות פנימיים של ממ"ד הגובל עם החוץ, גמר צבע דקורטיבי
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יישום המערכת

מערכת טמבור לקירות פנימיים של ממ"ד הגובל עם החוץ, גמר צבע דקורטיבי

נקו את התשתית מאבק, חול, שמן וכל חומר זר אחר. הסירו כל שכבה חופשית, רופפת ומתקלפת או 
שכבות עבות במיוחד. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום. ניתן לצבוע 

בהברשה, גלילה, התזה רגילה או התזה ללא אויר )איירלס( וליישם שכבה אחת דקה, ומעליה ניתן 
לצבוע צבע עליון אקרילי.

בונדרול סופר

סופרקריל מט

קשמיר

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. 
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. 
דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה 

באיירלס )התזה( יש לדלל עד כ 30% במים.

יישום שכבת האפקט: 
 בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

 טבלו מברשת )ברוחב “-4"3( באריזת הצבע. מרחו כמות נדיבה של צבע על הקיר בתנועות אלכסוניות 
)איקסים(. לאחר קבלת כיסוי על מקטע מוגדר, יש לעבור עם מלג' פלסטיק רך וגמיש ובעל קצוות 

מעוגלים, או מלג' נירוסטה בתנועות ארוכות, מימין לשמאל לרוחב הקיר או בתנועות סיבוביות קצרות. 
מתקבל מראה דומה לסטוקו, בעל משחק גוונים הנותן ברק ונראות כשל בד קשמיר. 

 על מנת לקבל מראה עשיר, יש לעבור עם המלג' בקלילות, ללא הפעלת כח מיותר. מומלץ לעבוד בכל 
פעם על קטע של כ- 1 - 0.5 מ"ר אלכסוני ולהקפיד על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם 

במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה.  אם בחרתם בגוון בהיר, יש ליישם שכבה נוספת לאחר 
הייבוש. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך 

ולשטח את הצבע.

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת מבטיחה גמר מושלם של קירות פנימיים בממ"ד הגובלים עם 
חללים נוספים בבית

מערכת טמבור לקירות פנימיים בממ"ד, גמר צבע דקורטיבי

9. מערכת טמבור לקירות פנימיים בממ"ד, 
גמר צבע דקורטיבי

המוצרים במערכת

3 2455

סופרקריל מט / צבע דקורטיבי 
מסדרת אפקטים בצבע

טיח גבס לממ"ד

X פוליבונד

בטון

בונדרול סופר
4

5

2

3

1

        צבע דקורטיבי מסדרת אפקטים בצבע 
סדרת צבעים דקורטיביים בעלי טקסטורה עדינה, המעניקים לקיר 

מראה ייחודי.
יוטה – אפקט במראה בד טבעי )קנווס, ג’ינס(

ספארי – אפקט במרקם חולי עדין 
סוויד – אפקט במראה בד זמש

סוויד מטאלי – אפקט במראה בד לורקס מטאלי/מנצנץ
קשמיר – אפקט במראה קטיפה יוקרתי

        סופרקריל מט 
צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים וחוץ. בעל כושר כיסוי 
והסתרה גבוה: 15-16 מ”ר/ליטר בשתי שכבות. בעל ברק נמוך 

המאפשר טשטוש של תיקונים בקיר. קל ונוח לעבודה. רחיץ במיוחד. 
בגוון לבן ובכל הגוונים מבסיס P במניפת טמבור.

 X פוליבונד        
שכבת בסיס דוחה מים היוצרת תשתית אחידה 

לטיח ולדבק. 
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. קל ליישום 
ובעל זמן עבידות משופר. שומר על תכונותיו 

בתנאים תרמיים קיצוניים. חוזק כפיפה ולחיצה 
גבוהים. חוזק שליפה גבוה. בגוון אפור.

        בונדרול סופר 
יסוד לחיזוק תשתית הטיח לפני צביעה 

בצבע אקרילי או בצבע דקורטיבי. קל 
ליישום, מתייבש במהירות, אינו משאיר 

סימנים. בגוון שקוף-צהבהב

        טיח גבס לממ”ד 
טיח לבן לקירות פנים, מתאים במיוחד 

לציפוי פנימי של מרחבים מוגנים. מאושר 
על ידי פיקוד העורף. אינו נסדק. יוצר שכבת 

טיח אחידה, חזקה וחלקה, כהכנה לגמר 
צבע.
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יישום המערכת

הכנת התשתית:

 ניקוי התשתית מאבק, טיח ישן, שמן תבניות וצבע. יש לסלק שכבות רופפות. 
 לפני יישום הטיח על גבי בטונים חלקים ותקרות, יש להכין ולערבל פריימר מסוג פוליבונד x יחד עם 

טיח גבס ביחס של 1.5:5 )5 ליטר פוליבונד X ועוד 1.5 ק"ג טיח גבס( בדלי. 
 יש לערבל היטב, להמתין 5 דקות, ולערבל שוב.

 יש ליישם את הפריימר באמצעות מברשת או רולר.
 מיד לאחר יישום פוליבונד X, יש ליישם את טיח הגבס לממ"ד כרגיל, כל עוד הפריימר דביק )לפי 

בדיקת אצבע(, לא יאוחר מ-12 שעות לאחר מריחת הפריימר.

X פוליבונד

הכנת המוצר באופן ידני:
 יש לערבל שק במשקל 30 ק"ג עם 15 ליטר מים בעזרת ערבל מכני, עד לקבלת תערובת אחידה.

 יש לערבל שנית לאחר מספר דקות, עד לקבלת תערובת הומוגנית.
 יישום הטיח נעשה בעזרת כף טייחים וסרגל. החלקה תבוצע על ידי מרית )מאלג'(.

הכנת המוצר באופן מכני:
 יש להתאים את כמות המים למכונה, כך שעיסת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה 

סמיכה מדי.
 יש להתיז את הטיח בצורה אופקית בניצב לקיר. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר 

קבלת שכבה אחידה ורציפה. המרחק המומלץ מהקיר הוא כ-10-15 ס"מ.
 מריחת הטיח מתבצעת עם סרגל אלומיניום בצורת h באורך 1.8 מטר. בשלב זה יש למרוח את הטיח, 

ולקבל שכבה אחידה בעובייה על ידי מילוי חוסרים והסרת עודפים.

אופן היישום:
 יש ליישם את טיח הגבס לממ"ד בעובי 5 מ"מ, ולהטביע בטיח רשת אינטרגלאס 2.8X2.8 בעומק 2 

מ"מ. 
 החלקת הטיח נעשית לאחר ייבוש מלא של הטיח.

טיח גבס לממ"ד 

מערכת טמבור לקירות פנימיים בממ"ד, גמר צבע דקורטיבי

נקו את התשתית מאבק, חול, שמן וכל חומר זר אחר. הסירו כל שכבה חופשית, רופפת ומתקלפת או 
שכבות עבות במיוחד. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום. ניתן לצבוע 

בהברשה, גלילה, התזה רגילה או התזה ללא אויר )איירלס( וליישם שכבה אחת דקה, ומעליה ניתן 
לצבוע צבע עליון אקרילי.

בונדרול סופר

סופרקריל מט

סוויד מטאלי

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. 
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. 
דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה 

באיירלס )התזה( יש לדלל עד כ 30% במים.

 יש ליישם 2 שכבות של סוויד מטאלי בעזרת רולר קצוץ שיער יבש, בהפרש של כשעתיים בין 
השכבות. המראה הנוצר עדיין אינו המראה הסופי - האפקט יווצר על ידי השכבה העליונה שתיושם 

בהברשה. הגוון הסופי, ובייחוד רמת הכהות, תלויים במספר השכבות המיושם ובכמות הצבע 
המועמסת על המברשת.

 יישום שכבת האפקט )השכבה השלישית(: טבלו מברשת )ברוחב “-4"3( באריזת הצבע. הסירו עודפי 
צבע מהמברשת. מרחו את הצבע על הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות )תנועת X( חופפות אחת לשניה 

בטווח של כ 15 ס"מ. המשיכו לצבוע וטשטשו גבולות כך שלא יראו קווים אלכסונים בודדים. מומלץ 
לעבוד בכל פעם על קטע של כ- 0.5 מ"ר  ולהקפיד על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם 

במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. התוצאה הסופית של מראה הסוויד  תתקבל עם הייבוש 
הסופי של הקיר לאחר יישום שלוש שכבות. רצוי לעבוד בשיטתיות ולא לחזור על מקום שנצבע.

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389



מערכות גמר לאיטום 
וחיפוי קירות ורצפות 

בחללים רטובים  
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המערכת משמשת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית 
בעלת תשתית צמנטית כגון בטון, בלוק שחור, בלוק תאי או בלוק פומיס. 

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים, גמר קרמיקה

10. מערכת טמבור לאיטום וחיפוי 
חדרים רטובים, גמר קרמיקה

המוצרים במערכת

3 245677

הרבצה צמנטית סופר

T38 טיח צמנטי

בטון/בלוק שחור/בלוק תאי/
בלוק פומיס

בונד 51 סופר

CE40 או CE33 רובה

הידרוסיל חד רכיבי

5 7

4

2

6

חיפוי קשיח

1

3

        חיפוי קשיח 
אריחי קרמיקה / גרניט פורצלן 

/ אבן טבעית, לפי בחירת 
המתכנן

 CE33 רובה        
רובה אקרילית לבנה / צבעונית 

למילוי מישקים ברוחב 0-5 
מ"מ לאריחי קרמיקה ופסיפס. 

אטומה למים ועמידה בפני 
לחות. רמת מילוי גבוהה. אינה 

נסדקת או מתכווצת. קלה 
לניקוי.

 CE40 רובה        
רובה אנטי בקטריאלית דוחה 

מים למילוי מישקים ברוחב 1-5 
מ“מ לאריחי קרמיקה המתאימים 

לת"י 314. מתאימה לרצפות 
וקירות בשימוש פנימי וחיצוני. 
עמידה ללכלוך ואטומה למים. 

מתאימה לאבן טבעית, שיש, 
גרניט פסיפס ושיש סינתטי.

        בונד 51 סופר
 C1TES1 דבק אבקתי גמיש

להדבקת אריחי קרמיקה וגרניט 
פורצלן, לשימוש פנים. מתאים 

לאריחים סופגים.

        הרבצה צמנטית סופר 
שכבת בסיס דוחה מים היוצרת תשתית אחידה 

לטיח ולדבק. 
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. קל 

ליישום ובעל זמן עבידות משופר. שומר על 
תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים. חוזק 

כפיפה ולחיצה גבוהים. חוזק שליפה גבוה. 
בגוון אפור.

 T38 טיח צמנטי        
טיח מיישר לקירות פנים וחוץ. משמש 

כתשתית להדבקת חיפויים קשיחים, 
וכתשתית לציפויים אקריליים. מתאים 

במיוחד לתכניות תמ"א 38 לחיזוק מבנים 
בפני רעידות אדמה. בגוון אפור.

        הידרוסיל חד רכיבי 
ציפוי הידראולי לאיטום קירות בחדרים 

רטובים.
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יישום המערכת

הרבצה צמנטית סופר

T38 טיח צמנטי

הידרוסיל חד רכיבי

הכנת התשתית:
 ברזלים גלויים, או ליקויים מקומיים ביציקה )סגרגציה( יש למרוח בהרבצה צמנטית סופר כהכנה 

מקדימה.
 יש להתחיל את העבודה 28 יום לאחר סיום היציקה.

 יש לנקות את התשתית מאבק, ולהסיר שכבות רופפות.
 אין להשאיר כתמי שמן וסולר.

 יש לשטוף את הקיר לפני היישום.

הכנת התערובת:
 תחילה שופכים כ-9 ליטר מים לתוך מכל ערבול. שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, 

ומערבלים במשך 3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 על גבי התשתית יש למרוח שכבה של כ 5-8 מ"מ בצדו החלק של המאלג'. 

 יש לאשפר את החומר לאחר 24 שעות מסיום היישום.
 יש להמשיך בתהליך במשך שלושה ימים.

 אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים.

הרבצה צמנטית סופר כחומר דוחה מים - הרבצה צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים. חומר זה מונע 
מעבר מים זורמים אל התשתית כאשר העובי המיושם הוא לפחות 5 מ"מ. חומר זה אינו משמש כתחליף 

לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים.

 תחילה יש לבצע מערכת הרבצה צמנטית סופר 
.T38 לאחר כ-24 שעות יש לבצע אשפרה, ולאחר מכן להתחיל ביישום מערכת טיח צמנטי 

 יש ליישם טיח צמנטי T38 על גבי הרבצה צמנטית סופר לא יאוחר מ-5 ימים מסיום עבודת 
ההרבצה הצמנטית.

 העובי שניתן למלא הוא 5-25 מ"מ. ראה תקן קיים 1920, ותקן 1555 חלק 1.
 עם סיום מערכת הטיח )14 יום(, ניתן ליישם את מערכת הגמר 

הכנת המוצר:
 תחילה, שופכים כ-7.0 ליטר מים לתוך כלי. לאחר מכן, שופכים את כל תכולת השק באופן 

הדרגתי, ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבל מכני, עד שמתקבלת עיסה אחידה. ניתן לעבוד בשיטה 
המכנית )התזה(.

 ממתינים כדקה, מערבלים שנית במשך כ-30 שניות, ומשלב זה החומר מוכן.

אופן היישום:
 מורחים שכבה דקה של טיח בעובי 5 מ"מ עד לכיסוי השטח, תוך כדי הידוק החומר לקיר בעזרת 

מרית ומיד מורחים בעזרת כף טייחים )מאלג'( כמויות נוספות, עד קבלת העובי הרצוי.
 מיישרים בעזרת סרגל ומרית מתכת, עד קבלת מישוריות אחידה.

הכנת התערובת:
 יש לערבל בעזרת מערבל המותקן על מקדחה את כל תכולת השק ואת כל כמות המים )4-5 ליטר(. 

 שופכים תחילה את המים לדלי שנפחו מתאים, תוך כדי ערבול מוספים בזהירות את האבקה.
 מערבלים במהירות נמוכה )600-400 סל"ד( כ-3 דקות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. 

יש לתת לתערובת לנוח 5 דקות ולערבב שנית במשך כ-2 דקות. חובה לערבב ערבוב מכני.
 יש לעבוד בתנאי אוורור טובים.

אופן היישום:
.35°C-5° וגבוהה מC-אין ליישם כאשר הטמפרטורה נמוכה מ 

 יש ליישם על תשתית לחה ולא רוויה. יש להקפיד במיוחד על הוראה זו כאשר התשתית סופגת.
 יש ליישם את התערובת הטרייה תוך 60 דקות )אסור להוסיף מים לאחר שהתערובת החלה להתייבש(.

שכבה ראשונה:
יש להבריש את התערובת על התשתית. עובי אופייני של השכבה 1 מ“מ.

כאשר החומר מתחיל ”להתגלגל“ בעת היישום לא להוסיף נוזל לתערובת. הרטב את התשתית שוב 
במים. בהתזה: השתמש בפייה בקוטר 4-6 מ“מ בלחץ של 5.0-3.0 בר, תלוי בסוג מכונת ההתזה.

שכבה שנייה:
 לאחר ייבוש של השכבה הראשונה: 6 שעות לפחות, בטמפרטורה של 22°C. )טמפרטורה נמוכה יכולה 

לעכב את זמן הייבוש והאשפרה(. 
 יש להרטיב קלות את השכבה הראשונה לפני יישום השכבה השנייה.

 יש להבריש את השכבה השניה ב 90 מעלות לכיוון בו הוברשה השכבה הראשונה )שתי וערב(. יש 
להקפיד על כיסוי מלא של השכבה.

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים, גמר קרמיקה
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יישום המערכת

בונד 51 סופר

CE40 רובה / CE33 רובה

הכנת התערובת:
 יחס ערבוב: 4-5 ליטר מים לשק 20 ק"ג בונד 51 סופר. יש לשפוך את האבקה למים, ולא להיפך. זמן 
ערבוב: 2 דקות, רצוי בערבל מכני )מקדחה+מערבל 400 סל"ד(. יש להמתין 5 דקות ולערבל שנית. יש 

לערבל כמות של שק שלם ולא פחות. 
 בחיפוי אריחים בעלי ספיגות גבוהה )מעל 10%( מומלץ ביותר לטבול את האריחים במים כשעתיים 

לפני היישום.

אופן היישום:
 מרח שכבת דבק דקה על גב האריח )חשוב לקבלת חוזק הידבקות גבוה(.

 הנח את האריח, והזז מעט לקבלת מגע טוב יותר.
 יש להתחיל את ההדבקה מלמטה למעלה.

 יש להשאיר מישקים )פוגות( פתוחים על פי התקן )24-48 שעות( עד לייבוש מלא של הדבק.

בדיקות כיסוי הדבק:
 במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 אריחים על ידי הוצאתו 

ובדיקת מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו 
לפחות, ובעיקר בפינות האריח. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר.

 הערה: הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בת"י 
1555. לבדיקה מדויקת יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הכנת התשתית:
יש לוודא כי תשתית האריחים יבשה ומקובעת היטב. יש לנקות היטב את המישקים מאבק, שאריות 

דבק, לכלוך, שמנים וכל חומר זר אחר

אופן היישום:
 יש להוסיף CE33 למים קרים ונקיים ולערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה, ללא גושים, ובעלת 

גוון אחיד. ליישום הרובה במישקים יש להשתמש במרית גומי. 
 בעת הדבקת האריחים והכנת המישקים לפני שהדבק או הטיט מתקשים, יש להקפיד כי 2/3 מעובי 

האריח יהיו נקיים מדבק או טיט. יש למלא את המישקים לעומק המישק באופן מלא. 
 לאחר כ-15 דקות יש לנקות את עודפי הרובה על האריחים באמצעות ספוג לח וסחוט. 

ניתן לנקות רובה יבשה בעזרת בד רך ויבש. ניתן ללכת על הרצפה )דריכה קלה( לאחר 12 שעות מגמר 
יישום הרובה, ורק לאחר מכן ניתן להרטיב את הרובה. 

 ב-5 ימים הראשונים מגמר יישום הרובה, יש לנקות את המשטח רק עם מים נקיים וללא כל תוסף אחר. 
הרובה מגיעה לתכונות ההידרופוביות המקסימליות שלה לאחר כ-5 ימים.

 ייבוש סופי של המערכת בתוך 7 ימים.
 יש להקפיד כי ספיגות האריחים לא תעלה על 6% כאמור בת"י 1555 ות"י 314, ובהתאם להמלצת

 היצרן. מומלץ לבצע ניסוי על מספר אריחים קודם ליישום.
 במקרים בהם ספיגות האריח גדולה מ-6% מומלץ לבצע בדיקה מקדימה של הרובה והאריחים. 

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים, גמר קרמיקה

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת משמשת לאיטום וציפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית 
בעלת תשתית צמנטית כגון בטון, בלוק שחור, בלוק תאי או בלוק פומיס. 

מערכת טמבור לאיטום וציפוי חדרים רטובים, גמר טיח מינרלי

11. מערכת טמבור לאיטום וציפוי חדרים 
רטובים, גמר טיח מינרלי

המוצרים במערכת

3 2

4

5

3 2

1

5        4

הרבצה צמנטית סופר

T38 טיח צמנטי

תשתית: בטון/בלוק שחור/
בלוק תאי/בלוק פומיס

ערבה

מגן אקווה טופ 

T38 טיח צמנטי        
טיח מיישר לקירות פנים וחוץ. משמש כתשתית להדבקת חיפויים 
קשיחים, וכתשתית לציפויים אקריליים. מתאים במיוחד לתכניות 

תמ”א 38 לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. בגוון אפור.

        הרבצה צמנטית סופר
שכבת בסיס דוחה מים היוצרת תשתית אחידה לטיח ולדבק. 

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. קל ליישום ובעל זמן עבידות 
משופר. שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים. חוזק כפיפה 

ולחיצה גבוהים. חוזק שליפה גבוה. בגוון אפור

        מגן אקווה טופ 
לכה פוליאוריתנית דו-רכיבית על בסיס מים לקירות פנים וחוץ 

ולרצפות.
בעלת תכונות הגנה ייחודיות: עמידות מעולה בקרינת UV, עמידות 

בפני דטרגנטים, עמידות בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים ועמידות 
בפני חדירת מים ומלחי ים. נוחה לשימוש, ייבוש מהיר. מתאימה 

ליישום בהתזה, גלילה והברשה. בשתי דרגות ברק: מט, משי.

        ערבה 
טיח מינרלי לקירות פנים וחוץ, במראה טבעי של בטון ואבן. עמיד 

כנגד תפרחות מלחים. דוחה מים. עמיד ב UV. מתאים לדרישות תקן 
1920. לקבלת מראה הבטון יש להקפיד על יישום מקצועי. 
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יישום המערכת

הרבצה צמנטית סופר

T38 טיח צמנטי

טיח מינרלי ערבה

מגן אקווה טופ

הכנת התשתית:
 ברזלים גלויים, או ליקויים מקומיים ביציקה )סגרגציה( יש למרוח בהרבצה צמנטית סופר כהכנה 

מקדימה.
 יש להתחיל את העבודה 28 יום לאחר סיום היציקה.

 יש לנקות את התשתית מאבק, ולהסיר שכבות רופפות.
 אין להשאיר כתמי שמן וסולר.

 יש לשטוף את הקיר לפני היישום.

הכנת התערובת:
 תחילה שופכים כ-9 ליטר מים לתוך מכל ערבול. שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, 

ומערבלים במשך 3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 על גבי התשתית יש למרוח שכבה של כ 5-8 מ"מ בצדו החלק של המאלג'. 

 יש לאשפר את החומר לאחר 24 שעות מסיום היישום.
 יש להמשיך בתהליך במשך שלושה ימים.

 אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים.

הרבצה צמנטית סופר כחומר דוחה מים - הרבצה צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים. חומר זה מונע 
מעבר מים זורמים אל התשתית כאשר העובי המיושם הוא לפחות 5 מ"מ. חומר זה אינו משמש כתחליף 

לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים.

 תחילה יש לבצע מערכת הרבצה צמנטית סופר 
.T38 לאחר כ-24 שעות יש לבצע אשפרה, ולאחר מכן להתחיל ביישום מערכת טיח צמנטי 

 יש ליישם טיח צמנטי T38 על גבי הרבצה צמנטית סופר לא יאוחר מ-5 ימים מסיום עבודת 
ההרבצה הצמנטית.

 העובי שניתן למלא הוא 5-25 מ"מ. ראה תקן קיים 1920, ותקן 1555 חלק 1.
 עם סיום מערכת הטיח )14 יום(, ניתן ליישם את מערכת הגמר 

הכנת המוצר:
 תחילה, שופכים כ-7.0 ליטר מים לתוך כלי. לאחר מכן, שופכים את כל תכולת השק באופן 

הדרגתי, ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבל מכני, עד שמתקבלת עיסה אחידה. ניתן ליישם בשיטה 
המכנית )התזה(.

 ממתינים כדקה, מערבלים שנית במשך כ-30 שניות, ומשלב זה החומר מוכן.

אופן היישום:
 מורחים שכבה דקה של טיח בעובי 5 מ"מ עד לכיסוי השטח, תוך כדי הידוק החומר לקיר בעזרת 

מרית ומיד מורחים בעזרת כף טייחים )מאלג'( כמויות נוספות, עד קבלת העובי הרצוי.
 מיישרים בעזרת סרגל ומרית מתכת, עד קבלת מישוריות אחידה.

הכנת התערובת:
 יש לשפוך תחילה  כ-4-5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי.

 למים מוסיפים בהדרגה תוך כדי ערבול את כל תכולת השק. מערבלים ערבול מכני )במקדחה 400 סל"ד, או 
במערבל בחש( עד לקבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של 5 דקות מערבלים שנית במשך 3 

דקות, ומשלב זה החומר מוכן ליישום. אין להוסיף מים במהלך העבודה. היישום חייב להתבצע בתוך שעה מסיום 
הערבוב. יש להגן על התערובת מרוח שמש ישירה וגשם.

 על מנת לקבל אחידות גוון בחזית יש לערבב את כל הכמות הנדרשת לשכבה

אופן היישום:
 שכבה ראשונה: יש למרוח שכבה ראשונה של כ- 2.0 מ"מ בעזרת מלג', ליישר להחליק באופן אחיד ולהמתין 

ליבוש )24 שעות(. 
 שכבה שניה: יש למרוח שכבה שניה בעובי של כ- 2.0 מ"מ. תחילת ההחלקה של שכבת הגמר תתבצע כאשר אין 

הדבקות של האצבעות.
 במידה ונדרש עובי גבוה מ- 4 מ"מ מצטבר, יש ליישם כל שכבה נוספת בעובי שלא יעלה על 2 מ"מ. העובי הכולל 

המצטבר לא יעלה על 8 מ"מ.
 בעת שימוש בספוג לח יש להשתמש בשני מיכלי מים. מיכל אחד להסרת עודפי הערבה מהספוג ומיכל שני 

לניקוי הספוג. יש לסחוט את הספוג ולהוריד עודפי מים בסיום ניקוי הספוג.
 בעת שימוש במלג' נירוסטה יש לנקות בעזרת ספוג לח את המלג'.

מרקמים: 
 כפרי משופשף – יש לעבור עם ספוג לח לבן בתנועה סיבובית.

 מהודק – יש לעבור עם ספוג לח לבן ומייד לאחר מכן עם מלג נירוסטה בתנועה סיבובית עד לקבלת שטח מהודק.
 מוחלק - יש לעבור עם ספוג לח לבן ומייד לאחר מכן עם מלג נירוסטה בתנועות סיבוביות חוזרות עד לקבלת משטח חלק.

דגשים ליישום:
חובה להשתמש באותה מנת ייצור עבור כל חזית  במבנה •  חובה להקפיד ולהשתמש בכמות מים אחידה בכל מנות 
הערבול •  אין ליישם כאשר עומד לרדת גשם ב 24 השעות הקרובות ו/או כאשר הקיר לח, רטוב ו/או כשהטמפרטורה 
היא מתחת ל 5c או מעל 35c והלחות היחסית מעל 85% • תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר, גם לא 
בתוספת מים •  חוזק הדבקות במתיחה של הרקע והתשתית עבור ערבה לא יהיה קטן מ- 0.3 מגפ"ס • למתן הגנה 
משופרת בחדרים רטובים או בסביבה ימית ניתן ליישם מגן אקווה טופ )לפחות לאחר שחלפו 7 ימים מגמר אשפרת 
הערבה( • בעת תיקונים נקודתיים אחרי ייבוש, המראה עלול להיות לא יהיה אחיד • במידה ולא תהיה הקפדה על 
ההוראות הנ"ל יש לצפות לשונות בגוון ולחוזק מכני מוחלש • יש להקפיד ליישם לפני תחילת הערבה כרכובים 

עליונים וספי חלונות הכוללים אפי מים, שהמרחק ממרכז אף המים ועד פני הקיר הסופיים יהיו 2 ס"מ לפחות

 המשטח חייב להיות נקי מכל לכלוך, אבק, שמן, בנזין, דלק וכו, העלולים להפריע להתחברות הצבע. את הניקיון 
יש לבצע עם מסיר שומנים או דטרגנט ביתי ואח"כ לשטוף היטב עם מים עד לסילוק מוחלט של חומרי הניקוי.

 יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. 
מומלץ ליישם 2 שכבות לפחות, שעתיים המתנה בין שכבה לשכבה.

 ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן- חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה.

מערכת טמבור לאיטום וציפוי חדרים רטובים, גמר טיח מינרלי

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת משמשת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית 
בעלת תשתית בלוקי גבס. 

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של בלוק גבס.  גמר קרמיקה

12. מערכת טמבור לאיטום וחיפוי 
חדרים רטובים בעלי תשתית של בלוק 

גבס. גמר קרמיקה

המוצרים במערכת

112       3       455

יסוד קושר 
לבלוק גבס

שרמיק

חיפוי קשיח

בלוק גבס ירוק+
גשר בלוק עמיד

1

2

3 4

5

        בלוק גבס ירוק טמבור
בלוק גבס עמיד מים. מיועד לבניה באזורים 

רטובים ובחדרים בהם עוברת צנרת מים 
כדוגמת חדרי רחצה ומטבחים. בלוקי הגבס 
מתחברים זה לזה באמצעות מערכת שקע-

תקע, המאפשרת בנייה אחידה ומדויקת. 
הודות לחללי האוויר שבהם, בלוקי הגבס 

משפרים את הבידוד האקוסטי והתרמי, 
ומפחיתים את משקל העומס הקבוע.

        גשר בלוק עמיד במים 
דבק אבקתי לבניית בלוקי גבס עמידים 

במים, לשימוש פנימי בלבד.

        יסוד קושר לבלוק גבס 
יסוד המבטיח התחברות טובה של המערכת 

אל התשתית. בעל יכולת חדירה מעולה 
אל הקיר, המאפשרת עמידות לאורך זמן 

בחומרים אלקליים. על בסיס ממס )מצריך 
דילול בטרפנטין(.

        שרמיק 
דבק אקרילי להדבקת אריחי 

קרמיקה ,פורצלן, שיש ופסיפס. 
מתאים למגוון רחב של 

תשתיות )גבס, בטון, טיח, עץ 
ועוד(. נושא תו תקן ישראלי, 

לפי תקן EN12004( 4004( דגם 
.D2T

        חיפוי קשיח  
אריחי קרמיקה / גרניט פורצלן 

/ אבן טבעית, לפי בחירת 
המתכנן

 CE33 רובה        
רובה אקרילית לבנה / צבעונית 

למילוי מישקים ברוחב 0-5 
מ"מ לאריחי קרמיקה ופסיפס. 

אטומה למים ועמידה בפני 
לחות. רמת מילוי גבוהה. אינה 

נסדקת או מתכווצת. קלה 
לניקוי.

 CE40 רובה        
רובה אנטי בקטריאלית דוחה 

מים למילוי מישקים ברוחב 1-5 
מ“מ לאריחי קרמיקה המתאימים 

לת"י 314. מתאימה לרצפות 
וקירות בשימוש פנימי וחיצוני. 
עמידה ללכלוך ואטומה למים. 

מתאימה לאבן טבעית, שיש, 
גרניט פסיפס ושיש סינתטי.

 CE33 רובה
CE40 או
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יישום המערכת

בלוק גבס ירוק טמבור + גשר בלוק עמיד במים

יסוד קושר לבלוק גבס

שרמיק

CE40 רובה / CE33 רובה

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של בלוק גבס.  גמר קרמיקה

 סמנו את קו בנית המחיצה על גבי הרצפה ועל גבי הקיר האנכי באמצעות chalk line – חוט סימון 
אבקתי

 מקמו את פס האיטום על גבי הקיר בהדבקה מינימלית בשלוש נקודות לאורך הפס
 את השורה הראשונה כל גבי רצפת הבטון יש לבנות בבלוקי בטון, או לצקת חגורת בטון מעל קו 

הריצוף. 
 יש לבצע רולקה בחיבור בין הרצפה לבלוק הירוק. יש לאטום את החיבור בין הבלוק השחור לבלוק 

PUFLAX 60 הגבס באמצעות יריעה בוטילית עם בד פליז או
 בתום בניית שורת בלוקי הבטון או חגורת הבטון מניחים פס הפרדה שקע-תקע. פס זה מיועד ליצירת 

מערכת נפרדת ממערכת השלד ולהקטין את השפעת הכוחות הקונסטרוקטיביים והתרמיים בשלד 
הבניין על המחיצה

 הנחת בלוק הגבס הראשון תעשה כששקע הבלוק בחלק התחתון 'מתיישב' על תקע פס ההפרדה.
 ההנחה מתבצעת ללא דבק. הדבק מיושם בשורה הראשונה אך ורק במפגש האנכי של הבלוקים, 

במריחת המישקים האנכיים של הבלוק. יש לוודא כי הדבקת הבלוקים נעשית באמצעות גשר בלוק 
עמיד במים

 ביצוע חיבור בזווית 90° בין מחיצות בלוקי גבס – לביצוע קיר במפגש בזווית 90° יש לסתת את התקע, 
לנקות מאבק ולמרוח דבק גשר בלוק עמיד במים במישק האופקי. יש להתרחק כ 0.5 ס"מ מהקצה, למלא 

בדבק גשר בלוק עמיד במים בחללי הבלוק וליישר את הפינה.
 שילוב פתח במחיצה מבלוקי גבס מחייב בדיקה של מידת הדיוק של המשכיות הקיר בעזרת סרגל 

אלומיניום משני צידי הפתח.
 מפגש בלוק גבס עם התקרה - במהלך הנחת שורת הבלוקים העליונה במחיצה יש להדביק פס איטום 
על התקרה. הנחת שורת הבלוקים האחרונה מתבצע לאחר קבלת מידת החיתוך בהפחתה של כ 2 ס"מ 

מתחת לפני התקרה. את המרווח שנוצר בין שורת הבלוקים האחרונה לבין התקרה יש למלא בגשר 
בלוק עמיד במים. לאחר התקשות החומר )כ 45 דקות מרגע מילוי הדבק( יש לבצע חריצה מבוקרת בין 

המחיצה לתקרה באמצעות סכין או שפכטל )למניעת היווצרות לחצים על המחיצה(.

איטום הקירות יעשה באמצעות יישום יסוד קושר לבלוק גבס )על בסיס טרפנטין( בהתזה או בגלילה. 
ניתן לדלל עד 30% בטרפנטין מינרלי טמבור.

הכנת התשתית:
יש לוודא כי תשתית האריחים יבשה ומקובעת היטב. יש לנקות היטב את המישקים מאבק, שאריות 

דבק, לכלוך, שמנים וכל חומר זר אחר

אופן היישום:
 יש להוסיף CE33 למים קרים ונקיים ולערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה, ללא גושים, ובעלת גוון 

אחיד. ליישום הרובה במישקים יש להשתמש במרית גומי. 
 בעת הדבקת האריחים והכנת המישקים לפני שהדבק או הטיט מתקשים, יש להקפיד כי 2/3 מעובי 

האריח יהיו נקיים מדבק או טיט. יש למלא את המישקים לעומק המישק באופן מלא. 
 לאחר כ-15 דקות יש לנקות את עודפי הרובה על האריחים באמצעות ספוג לח וסחוט. 

ניתן לנקות רובה יבשה בעזרת בד רך ויבש. ניתן ללכת על הרצפה )דריכה קלה( לאחר 12 שעות מגמר 
יישום הרובה, ורק לאחר מכן ניתן להרטיב את הרובה. 

 ב-5 ימים הראשונים מגמר יישום הרובה, יש לנקות את המשטח רק עם מים נקיים וללא כל תוסף אחר. 
הרובה מגיעה לתכונות ההידרופוביות המקסימליות שלה לאחר כ-5 ימים.

 ייבוש סופי של המערכת בתוך 7 ימים.
 יש להקפיד כי ספיגות האריחים לא תעלה על 6% כאמור בת"י 1555 ות"י 314, ובהתאם להמלצת

 היצרן. מומלץ לבצע ניסוי על מספר אריחים קודם ליישום.
 במקרים בהם ספיגות האריח גדולה מ-6% מומלץ לבצע בדיקה מקדימה של הרובה והאריחים. 

אופן היישום:
 יש לוודא שהתשתית עליה מיושם הדבק תהיה מפולסת, חלקה ונקיה.

 יש למרוח שכבה של כ¬ 2-3 מ"מ על פני המשטח ולהסיר עודפים עם מרית משוננת.
 יש להימנע מיישום הדבק על פני מקטעים בשטח הגדול מ¬ 3 מ"ר.

 יש להדביק את האריחים יבשים ונקיים בהידוק וסיבוב תוך השארת מרווחים של 3 מ"מ.
CE40 או CE33 לאחר ייבוש הדבק )כשבוע( יש למלא את החריצים ברובה 

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת משמשת לאיטום וחיפוי רצפת בטון בחדרים רטובים בבניה 
קונבנציונלית 

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי רצפת בטון. גמר קרמיקה

13. מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים 
רטובים בעלי רצפת בטון. גמר קרמיקה

המוצרים במערכת

2344

חיפוי קשיח

גשר טיט לפורצלן

חול + שומשום 

בד גיאוטכני

הרבצה צמנטית 
סופר לביטון צנרת 

ויציקת רולקות

פריימר סטאר+ 
הידרו מסטיק

הידרוסיל 90

רצפת בטון

 CE33 רובה
CE40 או

       5       7

       6

       899         חיפוי 
קשיח  

אריחי קרמיקה / גרניט 
פורצלן / אבן טבעית, 

לפי בחירת המתכנן

        טיט לפורצלן  
תערובת מוכנה להדבקת סוגי 

ריצוף שונים: אריחי גרניט 
פורצלן, טרצו, קרמיקה, שיש )אבן 
טבעית( ואבני בטון מתועשות. קל 
ליישום ובעל זמן עבידות משופר. 

שומר על תכונותיו בתנאים 
תרמיים קיצוניים. חוזק כפיפה 
ולחיצה גבוהים במיוחד. חוזק 

שליפה גבוה.

 CE33 רובה        
רובה אקרילית לבנה 

/ צבעונית למילוי 
מישקים ברוחב 0-5 
מ"מ לאריחי קרמיקה 

ופסיפס. אטומה למים 
ועמידה בפני לחות. 

רמת מילוי גבוהה. אינה 
נסדקת או מתכווצת. 

קלה לניקוי.

 CE40 רובה        
רובה אנטי בקטריאלית 

דוחה מים למילוי מישקים 
ברוחב 1-5 מ“מ לאריחי 

קרמיקה המתאימים לת"י 
314. מתאימה לרצפות 
וקירות בשימוש פנימי 

וחיצוני. עמידה ללכלוך 
ואטומה למים. מתאימה 

לאבן טבעית, שיש, גרניט 
פסיפס ושיש סינתטי.

        בד 
גיאוטכני  

להגנה על האיטום

        הרבצה 
צמנטית סופר

שכבת בסיס דוחה מים היוצרת 
תשתית אחידה לטיח ולדבק. 

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. 
קל ליישום ובעל זמן עבידות 

משופר. שומר על תכונותיו 
בתנאים תרמיים קיצוניים. חוזק 

כפיפה ולחיצה גבוהים. חוזק 
שליפה גבוה. בגוון אפור.

       הידרוסיל 90 
חד רכיבי  

איטום צמנטי לרצפות וקירות 
בחדרי רחצה ושירותים. 

       פריימר סטאר 
שכבת יסוד )פריימר( לפני 

יישום משחות איטום ביטומניות 
על בסיס מים.

       הידרו מסטיק 
חומר איטום ביטומני גמיש על בסיס 

מים. משמש לאיטום מרתפים, 
מרפסות, מקלחות וקירות מסד. 

יוצר שכבת איטום הומוגנית, חזקה 
וגמישה. בעל יכולת גישור גבוהה 

על סדקים. הידבקות מצוינת לבטון. 
עמידות גבוהה למים עומדים. עמיד 
לתקיפה בקטריאלית. חוסם מעבר 
גז ראדון. קל ליישום ומהיר ייבוש.

        חול + 
שומשום  

15 2

678

9

34
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יישום המערכת

הרבצה צמנטית סופר

הידרוסיל 90 חד רכיבי

לביטון צנרת הבטון וליצירת רולקות

הכנת התערובת:
 תחילה שופכים כ-9 ליטר מים לתוך מכל ערבול. שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, 

ומערבלים במשך 3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 על גבי התשתית יש למרוח שכבה של כ 5-8 מ"מ. 

 יש לאשפר את החומר לאחר 24 שעות מסיום היישום.
 יש להמשיך בתהליך במשך שלושה ימים.

 אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים.

הרבצה צמנטית סופר כחומר דוחה מים - הרבצה צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים. חומר זה מונע 
מעבר מים זורמים אל התשתית כאשר העובי המיושם הוא לפחות 5 מ"מ. חומר זה אינו משמש כתחליף 

לטיח הידראולי וכחומר איטום במקומות בהם עשויים להצטבר מים עומדים.

הכנת התערובת:
יש לערבל בעזרת מערבל המותקן על מקדחה את כל תכולת השק + כל כמות המים. שופכים תחילה 

את הנוזל לדלי שנפחו מתאים, תוך כדי ערבול מוספים בזהירות את האבקה. מערבלים במהירות נמוכה 
)600-400 סיבובים לדקה(. לערבב כ-3 דקות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש לתת לתערובת 
לנוח 5 דקות ולערבב שנית במשך כ-2 דקות. חובה לערבב ערבוב מכני. יש לעבוד בתנאי אוורור טובים. 

אופן היישום:
 יש להבריש את התערובת על התשתית בעובי שכבה אופייני של 1 מ"מ.

35°c 5° וגבוהה מc -אין ליישם כאשר הטמפרטורה נמוכה מ 
 יש ליישם על תשתית לחה ולא רוויה. יש להקפיד במיוחד על הוראה זו כאשר התשתית סופגת.

 יש ליישם את התערובת הטרייה תוך 60 דקות )אסור להוסיף מים לאחר שהתערובת התייבשה(.

פריימר סטאר + הידרומסטיק + בד גיאוטכני

טיט לפורצלן

הכנת התשתית: 
יש לוודא כי תשתית האריחים יבשה ומקובעת היטב. יש לנקות היטב את המישקים מאבק, שאריות דבק, 

לכלוך, שמנים וכל חומר זר אחר.

אופן היישום:
 יש להוסיף CE33 למים קרים ונקיים ולערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה, ללא גושים, ובעלת 

גוון אחיד. ליישום הרובה במישקים יש להשתמש במרית גומי.  בעת הדבקת האריחים והכנת המישקים 
לפני שהדבק או הטיט מתקשים, יש להקפיד כי 2/3 מעובי האריח יהיו נקיים מדבק או טיט. יש 

למלא את המישקים לעומק המישק באופן מלא.  לאחר כ-15 דקות יש לנקות את עודפי הרובה על 
האריחים באמצעות ספוג לח וסחוט. ניתן לנקות רובה יבשה בעזרת בד רך ויבש. ניתן ללכת על הרצפה 

)דריכה קלה( לאחר 12 שעות מגמר יישום הרובה, ורק לאחר מכן ניתן להרטיב את הרובה.  ב-5 ימים 
הראשונים מגמר יישום הרובה, יש לנקות את המשטח רק עם מים נקיים וללא כל תוסף אחר. הרובה 
מגיעה לתכונות ההידרופוביות המקסימליות שלה לאחר כ-5 ימים.  ייבוש סופי של המערכת בתוך 

7 ימים.  יש להקפיד כי ספיגות האריחים לא תעלה על 6% כאמור בת"י 1555 ות"י 314, ובהתאם 
להמלצת  היצרן. מומלץ לבצע ניסוי על מספר אריחים קודם ליישום.  במקרים בהם ספיגות האריח 

גדולה מ-6% מומלץ לבצע בדיקה מקדימה של הרובה והאריחים. 

 יש ליישם פריימר סטאר להידרומסטיק בכמות של 250-300 גרם/מ"ר ולהמתין 2-3 שעות לייבוש 
בהתאם לתנאים מזג האוויר.

 יש ליישם הידרומסטיק בשכבה אחת בכמות של 3.5 ק"ג/מ"ר. יש להמתין לפחות 24 שעות לייבוש, 
בהתאם לתנאי מזג האוויר. ניתן ליצור תשתית לריצוף ))חול או שומשום( ולרצף 48 שעות לאחר יישום 

ההידרומסטיק.
להגנת האיטום הביטומני יש להניח בד גיאוטכני לאחר 24 שעות לפחות.

הכנת התערובת: 
 תחילה שופכים כ-7 ליטר מים לתוך מכל ערבול, לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק באופן 

הדרגתי, ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.
 ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום:
 מפזרים את החומר בשכבה אחידה על גבי התשתית.

 מורחים את החומר על ידי מרית )מלץ'( על גב האריח בשכבה דקה. 
 מניחים את האריח על גבי הגשר טיט"רטוב על רטוב".

 יש להבטיח היצמדות מלאה של האריח על ידי לחיצה והקשה עם פטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש. 
העובי המומלץ ליישום הוא 15-30 מ"מ על גבי חול מיוצב וסומסום, ו- 10-30 מ"מ על גבי בטון או מדה.

 יש להמתין 3 ימים לפני יצירת עומס על הרצפה.

CE40 רובה / CE33 רובה

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי רצפת בטון. גמר קרמיקה

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת משמשת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית או 
בבניה קלה, בעלת תשתית של לוחות גבס. 

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של לוח גבס. גמר קרמיקה

14. מערכת טמבור לאיטום וחיפוי 
חדרים רטובים בעלי תשתית של לוח 

גבס. גמר קרמיקה

המוצרים במערכת

1123       4       566

רצפת בטון

רולקה מבטון

חגורת בטון

איטום וחיפוי הרצפה- ע"ע מערכת 13

12

4

3

5

6

חיפוי קשיח

שרמיק

יסוד קושר לבלוק גבס

לוח גבס ירוק או 
לוח סופרבורד

פוליסיל 300

        פוליסיל 300
משחה אקרילית גמישה לאיטום 

הברגים והתפרים בין הלוחות 
בתשתית הגבס.

        יסוד קושר 
לבלוק גבס

יסוד המבטיח התחברות טובה 
של המערכת אל התשתית. בעל 
יכולת חדירה מעולה אל הקיר, 
המאפשרת עמידות לאורך זמן 

בחומרים אלקליים. על בסיס 
ממס )מצריך דילול בטרפנטין(. 

        חיפוי קשיח  
אריחי קרמיקה / גרניט פורצלן 

/ אבן טבעית, לפי בחירת 
המתכנן

 CE33 רובה        
רובה אקרילית לבנה / צבעונית 

למילוי מישקים ברוחב 0-5 
מ"מ לאריחי קרמיקה ופסיפס. 

אטומה למים ועמידה בפני 
לחות. רמת מילוי גבוהה. אינה 

נסדקת או מתכווצת. קלה 
לניקוי.

 CE40 רובה        
רובה אנטי בקטריאלית דוחה 

מים למילוי מישקים ברוחב 1-5 
מ“מ לאריחי קרמיקה המתאימים 

לת"י 314. מתאימה לרצפות 
וקירות בשימוש פנימי וחיצוני. 
עמידה ללכלוך ואטומה למים. 

מתאימה לאבן טבעית, שיש, 
גרניט פסיפס ושיש סינתטי.

CE40 או CE33 רובה

        שרמיק 
דבק אקרילי להדבקת אריחי 

קרמיקה ,פורצלן, שיש ופסיפס. 
מתאים למגוון רחב של 

תשתיות )גבס, בטון, טיח, עץ 
ועוד(. נושא תו תקן ישראלי, 

לפי תקן EN12004( 4004( דגם 
.D2T

        קונסטרוקציה 
למחיצה פנימית + 

לוח גבס ירוק טמבור
מיועד ליישום כמחיצות 

בחדרים רטובים וקירות בהם 
קיימים תנאי לחות ורטיבות. 

        קונסטרוקציה 
למחיצה פנימית + 

לוח סופרבורד טמבור
לוח גבס עטוף סיבי זכוכית. 
מתאים לשימוש במקלחונים 

ובחדרים רטובים. עמיד בנגיפה. 
חוסם מעבר גז ראדון. קל 

ליישום ומהיר ייבוש.
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יישום המערכת

קונסטרוקציה + לוח גבס ירוק טמבור + פוליסיל 300

יסוד קושר לבלוק גבס

שרמיק

הכנת התשתית: 
יש לוודא כי תשתית האריחים יבשה ומקובעת היטב. יש לנקות היטב את המישקים מאבק, שאריות 

דבק, לכלוך, שמנים וכל חומר זר אחר

אופן היישום:
 יש להוסיף CE33 למים קרים ונקיים ולערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה, ללא גושים, ובעלת 

גוון אחיד. ליישום הרובה במישקים יש להשתמש במרית גומי. 
 בעת הדבקת האריחים והכנת המישקים לפני שהדבק או הטיט מתקשים, יש להקפיד כי 2/3 מעובי 

האריח יהיו נקיים מדבק או טיט. יש למלא את המישקים לעומק המישק באופן מלא. 
 לאחר כ-15 דקות יש לנקות את עודפי הרובה על האריחים באמצעות ספוג לח וסחוט. 

ניתן לנקות רובה יבשה בעזרת בד רך ויבש. ניתן ללכת על הרצפה )דריכה קלה( לאחר 12 שעות מגמר 
יישום הרובה, ורק לאחר מכן ניתן להרטיב את הרובה. 

 ב-5 ימים הראשונים מגמר יישום הרובה, יש לנקות את המשטח רק עם מים נקיים וללא כל תוסף אחר. 
הרובה מגיעה לתכונות ההידרופוביות המקסימליות שלה לאחר כ-5 ימים.

 ייבוש סופי של המערכת בתוך 7 ימים.
 יש להקפיד כי ספיגות האריחים לא תעלה על 6% כאמור בת"י 1555 ות"י 314, ובהתאם להמלצת

 היצרן. מומלץ לבצע ניסוי על מספר אריחים קודם ליישום.
 במקרים בהם ספיגות האריח גדולה מ-6% מומלץ לבצע בדיקה מקדימה של הרובה והאריחים. 

 מסמנים את קו הקיר על גבי הרצפה באמצעות chalk line – חוט סימון אבקתי
 מחברים את פס האיטום המפריד למסלול

 לאחר הסימון ממקמים את המסלול ומעגנים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 7/35 וברגי טמבור 
גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 מצמידים פס איטום אל הניצב. מרכיבים את הניצב אל העמודים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 
7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 מצמידים פס איטום אל המסלול שמותקן בתקרה ומעגנים אל התקרה באמצעות מיתדים של טמבור 
גבס 7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 לאחר יצירת מסגרת מסלולים וניצבים בקצוות מרכיבים את הניצבים במרחק של 41 ס"מ זה מזה 
)מומלץ( או על פי הנחיות תקן 1429

 הרכבת לוחות הגבס בגב קונסטרוקציית הקיר )החלק הפונה אל מחוץ לחדר( - מרכיבים את לוחות 
הגבס הירוק אל הניצבים באמצעות ברגי טמבור גבס 25/35 בהתאם לצורך. 

הלוח מורכב על גבי מודד מרחק בעובי לוח הגבס בכדי למנוע מגע בין הלוח לרצפה במקרה של 
רטיבות. מודד המרחק יוצר קו ישר למפגש רציף בין הלוחות.

 הרכבת תופסן בידוד – מרכיבים את הסרטים של תופסני הבידוד על גבי הקונסטרוקציה, ומניחים את 
חומר הבידוד )צמר סלעים / צמר זכוכית(. לאחר הנחת הבידוד המחיצה מוכנה לסגירה. מרכיבים את 

לוחות הגבס באותו אופן שהתקנו אותם לפני כן. 
 יש לבצע רולקה בחיבור בין הרצפה ללוח הגבס הירוק. יש לאטום את החיבור בין הבלוק השחור ללוח 

PUFLAX 60 הגבס באמצעות יריעה בוטילית עם בד פליז או
 מכסים את התפרים בין הלוחות ואת ראשי הברגים בפוליסיל 300.

 לאחר שכבת הכיסוי הראשונה של משחת האיטום מצמידים לתפרים סרט נייר, מלמעלה למטה, 
ומהדקים כלפי מטה לכל אורך התפר. לאחר כשעה, ועם התייבשות משחת האיטום, מיישמים שכבה 

נוספת של פוליסיל 300 ומוודאים שכל התפרים וראשי הברגים כוסו היטב.

איטום הקירות יעשה באמצעות יישום יסוד קושר לבלוק גבס )על בסיס טרפנטין( בהתזה או בגלילה. ניתן 
לדלל עד 30% בטרפנטין מינרלי טמבור.

מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של לוח גבס. גמר קרמיקה

CE40 רובה / CE33 רובה

אופן היישום:
 יש לוודא שהתשתית עליה מיושם הדבק תהיה מפולסת, חלקה ונקיה.

 יש למרוח שכבה של כ¬ 2-3 מ"מ על פני המשטח ולהסיר עודפים עם מרית משוננת.
 יש להימנע מיישום הדבק על פני מקטעים בשטח הגדול מ¬ 3 מ"ר.

 יש להדביק את האריחים יבשים ונקיים בהידוק וסיבוב תוך השארת מרווחים של 3 מ"מ.
CE40 או CE33 לאחר ייבוש הדבק )כשבוע( יש למלא את החריצים ברובה 

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 

/ 6477* או למחלקת ייעוץ אדריכלי 073-2823389
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המערכת משמשת לאיטום וציפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית או 
בבניה קלה, בעלת תשתית של לוחות גבס.

מערכת טמבור לאיטום וציפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של לוח גבס, גמר טיח מינרלי

15. מערכת טמבור לאיטום וציפוי חדרים 
רטובים בעלי תשתית של לוח גבס, 

גמר טיח מינרלי

המוצרים במערכת

112       4       5 3

רצפת בטון

רולקה מבטון

חגורת בטון

איטום וחיפוי הרצפה- ע"ע מערכת 13

12

4

3

5
מגן אקווה טופ

יסוד קושר לבלוק גבס

לוח גבס ירוק או 
לוח סופרבורד

פוליסיל 300

ערבה

        פוליסיל 300
משחה אקרילית גמישה לאיטום הברגים 

והתפרים בין הלוחות בתשתית הגבס.

        מגן אקווה טופ  
לכה פוליאוריתנית דו-רכיבית על בסיס מים 

לקירות פנים וחוץ ולרצפות.
בעלת תכונות הגנה ייחודיות: עמידות מעולה 
בקרינת UV, עמידות בפני דטרגנטים, עמידות 

בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים ועמידות 
בפני חדירת מים ומלחי ים. נוחה לשימוש, 

ייבוש מהיר. מתאימה ליישום בהתזה, גלילה 
והברשה. בשתי דרגות ברק: מט, משי.

        ערבה   
טיח מינרלי לקירות פנים וחוץ, במראה טבעי 

של בטון ואבן. עמיד כנגד תפרחות מלחים. 
דוחה מים. עמיד ב UV. מתאים לדרישות תקן 

1920. לקבלת מראה הבטון יש להקפיד על 
יישום מקצועי.

        יסוד קושר לבלוק גבס
יסוד המבטיח התחברות טובה של המערכת 

אל התשתית. בעל יכולת חדירה מעולה 
אל הקיר, המאפשרת עמידות לאורך זמן 

בחומרים אלקליים. על בסיס ממס )מצריך 
דילול בטרפנטין(. 

        קונסטרוקציה למחיצה 
פנימית + לוח סופרבורד 

טמבור
לוח גבס עטוף סיבי זכוכית. מתאים לשימוש 
במקלחונים ובחדרים רטובים. עמיד בנגיפה. 

חוסם מעבר גז ראדון. קל ליישום ומהיר 
ייבוש.

        קונסטרוקציה למחיצה 
פנימית + לוח גבס ירוק 

טמבור
מיועד ליישום כמחיצות בחדרים רטובים 
וקירות בהם קיימים תנאי לחות ורטיבות. 
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יישום המערכת

קונסטרוקציה + לוח גבס ירוק טמבור + פוליסיל 300

יסוד קושר לבלוק גבס

טיח מינרלי ערבה

מגן אקווה טופ

 המשטח חייב להיות נקי מכל לכלוך, אבק, שמן, בנזין, דלק וכו, העלולים להפריע להתחברות הצבע. 
את הניקיון יש לבצע עם מסיר שומנים או דטרגנט ביתי ואח"כ לשטוף היטב עם מים עד לסילוק מוחלט 

של חומרי הניקוי.
 יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד 

ויעיל. מומלץ ליישם 2 שכבות לפחות, שעתיים המתנה בין שכבה לשכבה.
 ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן- חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה.

איטום הקירות יעשה באמצעות יישום יסוד קושר לבלוק גבס )על בסיס טרפנטין( בהתזה או בגלילה. ניתן 
לדלל עד 30% בטרפנטין מינרלי טמבור

מערכת טמבור לאיטום וציפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של לוח גבס, גמר טיח מינרלי

הכנת התערובת:
 יש לשפוך תחילה  כ-4-5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי.

 למים מוסיפים בהדרגה תוך כדי ערבול את כל תכולת השק. מערבלים ערבול מכני )במקדחה 400 
סל"ד, או במערבל בחש( עד לקבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של 5 דקות מערבלים 

שנית במשך 3 דקות, ומשלב זה החומר מוכן ליישום. אין להוסיף מים במהלך העבודה. היישום חייב 
להתבצע בתוך שעה מסיום הערבוב. יש להגן על התערובת מרוח שמש ישירה וגשם.

 על מנת לקבל אחידות גוון בחזית יש לערבב את כל הכמות הנדרשת לשכבה

אופן היישום:
 שכבה ראשונה: יש למרוח שכבה ראשונה של כ- 2.0 מ"מ בעזרת מלג', ליישר להחליק באופן אחיד 

ולהמתין ליבוש )24 שעות(. 
 שכבה שניה: יש למרוח שכבה שניה בעובי של כ- 2.0 מ"מ. תחילת ההחלקה של שכבת הגמר תתבצע 

כאשר אין הדבקות של האצבעות.
 במידה ונדרש עובי גבוה מ- 4 מ"מ מצטבר, יש ליישם כל שכבה נוספת בעובי שלא יעלה על 2 מ"מ. 

העובי הכולל המצטבר לא יעלה על 8 מ"מ.
 בעת שימוש בספוג לח יש להשתמש בשני מיכלי מים. מיכל אחד להסרת עודפי הערבה מהספוג ומיכל 

שני לניקוי הספוג. יש לסחוט את הספוג ולהוריד עודפי מים בסיום ניקוי הספוג.
 בעת שימוש במלג' נירוסטה יש לנקות בעזרת ספוג לח את המלג'.

מרקמים: 
 כפרי משופשף – יש לעבור עם ספוג לח לבן בתנועה סיבובית.

 מהודק – יש לעבור עם ספוג לח לבן ומייד לאחר מכן עם מלג נירוסטה בתנועה סיבובית עד לקבלת שטח מהודק.
 מוחלק - יש לעבור עם ספוג לח לבן ומייד לאחר מכן עם מלג נירוסטה בתנועות סיבוביות חוזרות עד לקבלת משטח חלק.

דגשים ליישום:
חובה להשתמש באותה מנת ייצור עבור כל חזית  במבנה  חובה להקפיד ולהשתמש בכמות מים אחידה בכל מנות 
הערבול  אין ליישם כאשר עומד לרדת גשם ב 24 השעות הקרובות ו/או כאשר הקיר לח, רטוב ו/או כשהטמפרטורה 
היא מתחת ל 5c או מעל 35c והלחות היחסית מעל 85%  תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר, גם לא 
בתוספת מים  חוזק הדבקות במתיחה של הרקע והתשתית עבור ערבה לא יהיה קטן מ- 0.3 מגפ"ס  למתן הגנה 
משופרת בחדרים רטובים או בסביבה ימית ניתן ליישם מגן אקווה טופ )לפחות לאחר שחלפו 7 ימים מגמר אשפרת 
הערבה(  בעת תיקונים נקודתיים אחרי ייבוש, המראה עלול להיות לא יהיה אחיד   במידה ולא תהיה הקפדה על 
ההוראות הנ"ל יש לצפות לשונות בגוון ולחוזק מכני מוחלש  יש להקפיד ליישם לפני תחילת הערבה כרכובים 

עליונים וספי חלונות הכוללים אפי מים, שהמרחק ממרכז אף המים ועד פני הקיר הסופיים יהיו 2 ס"מ לפחות

 מסמנים את קו הקיר על גבי הרצפה באמצעות chalk line – חוט סימון אבקתי
 מחברים את פס האיטום המפריד למסלול

 לאחר הסימון ממקמים את המסלול ומעגנים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 7/35 וברגי טמבור 
גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 מצמידים פס איטום אל הניצב. מרכיבים את הניצב אל העמודים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 
7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 מצמידים פס איטום אל המסלול שמותקן בתקרה ומעגנים אל התקרה באמצעות מיתדים של טמבור 
גבס 7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. 

 לאחר יצירת מסגרת מסלולים וניצבים בקצוות מרכיבים את הניצבים במרחק של 41 ס"מ זה מזה 
)מומלץ( או על פי הנחיות תקן 1429

 הרכבת לוחות הגבס בגב קונסטרוקציית הקיר )החלק הפונה אל מחוץ לחדר( - מרכיבים את לוחות 
הגבס הירוק אל הניצבים באמצעות ברגי טמבור גבס 25/35 בהתאם לצורך. 

הלוח מורכב על גבי מודד מרחק בעובי לוח הגבס בכדי למנוע מגע בין הלוח לרצפה במקרה של 
רטיבות. מודד המרחק יוצר קו ישר למפגש רציף בין הלוחות.

 הרכבת תופסן בידוד – מרכיבים את הסרטים של תופסני הבידוד על גבי הקונסטרוקציה, ומניחים את 
חומר הבידוד )צמר סלעים / צמר זכוכית(. לאחר הנחת הבידוד המחיצה מוכנה לסגירה. מרכיבים את 

לוחות הגבס באותו אופן שהתקנו אותם לפני כן. 
 יש לבצע רולקה בחיבור בין הרצפה ללוח הגבס הירוק. יש לאטום את החיבור בין הבלוק השחור ללוח 

PUFLAX 60 הגבס באמצעות יריעה בוטילית עם בד פליז או
 מכסים את התפרים בין הלוחות ואת ראשי הברגים בפוליסיל 300.

 לאחר שכבת הכיסוי הראשונה של משחת האיטום מצמידים לתפרים סרט נייר, מלמעלה למטה, 
ומהדקים כלפי מטה לכל אורך התפר. לאחר כשעה, ועם התייבשות משחת האיטום, מיישמים שכבה 

נוספת של פוליסיל 300 ומוודאים שכל התפרים וראשי הברגים כוסו היטב.

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 
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המומחים שלנו לשירותכםרשימות

 מוקד המומחים של טמבור: 1-700-533-533  |  6477* 
Arch@tambour.co.il  |  073-2823389 :מחלקת ייעוץ אדריכלי 

EitanC@tambour.co.il  |  054-6737625 :איתן חן יועץ מקצועי לאדרי’כלים 
MosheY@tambour.co.il  |  054-6737039  משה יעקובי אדריכל, טמבור גבס: 

DrorB@tambour.co.il  |  050-6766852 :דרור ברמי יועץ מקצועי למוצרי הבניה 
AbirW@tambour.co.il  |  054-6737530 :אביר ויינר מהנדס אזרחי, קבוצת טמבור 

המוצרים והנחיות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, לפיכך יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר ומוצר המופיע במערכת לעיל לפני תחילת היישום. סביבות 
עבודה ייחודיות )כגון ימית / תעשייתית וכו'( מצריכות מערכת ייעודית. באם קיימים סדקים מבניים בתשתית יש לקבל מפרט עבודה מתאים לטיפול בסדקים אלו.
לקבלת מפרטים מורחבים, לייעוץ וליווי מקצועי ולהנחיות עבודה נוספות יש לפנות אל מוקד המומחים של טמבור 1-700-533-533 
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