טיח אדמה "תבל"
טיח גמר טבעי על בסיס חרסית ליישום פנימי

טיח האדמה "תבל" הינו טיח גמר איכותי ועמיד על בסיס חרסית המורכב
מחומרים טבעיים בלבד; הטיח מיועד ליישום פנימי בחללים יבשים
על גבי קירות ותקרות .טיח האדמה "תבל" מהווה גמר מרהיב עם 130
גוונים טבעיים לבחירה.

אדם:
•
•
•
•
•
•
•

אדמה:

ללא תרכובות אורגניות נדיפות  ()VOC's
משפר איכות אוויר פנים מבנית ()IAQ

•
•

תורם לבריאות דרכי הנשימה
טיח "נושם" התורם לוויסות ואיזון הלחות בחלל
גמר אנטי-סטאטי ודוחה אבק
מנטרל ריחות לא נעימים
בטוח ליישום

•
•
•

בית:

 100%טבעי – רכיבים טבעיים בלבד
ללא תוספים סינתטיים ,אקריליים
או צמנטיים
מיוצר מחומרי גלם מקומיים
טביעת רגל פחמנית מינימלית
תהליך ייצור אקולוגי

טיח אדמה "תבל"  -טיח שבא מהאדמה
יתרונותיה של החרסית כחומר בניה היו מוכרים לאדם מקדמת דנא,
ומאפיניה יוצרים טיח טבעי ,איכותי ,בריא ובר קיימא .הטיח מיוצר
מחומרי גלם איכותיים ומקומיים שמקורם בקרקע ,ללא תוספת של
חומר סינטתי ,אקרילי או צמנטי.
לטיח האדמה "תבל" טביעת רגל אקולוגית נמוכה במיוחד בזכות מרכיביו
הטבעיים ותהליך ייצורו הצורך אנרגיה מועטה בלבד ,תוך שמירה על
הסביבה.
סביבת מחיה בריאה
אנו מבלים את רוב זמננו בתוך מבנים .לאיכות האוויר במבנים הללו
השפעה ישירה על בריאותנו .טיח האדמה "תבל" מיוצר מ 100%-רכיבים

•
•
•
•
•

בעל מסה תרמית ותורם לוויסות
הטמפרטורה בחלל
טיח עמיד ,קל לניקוי ולתחזוקה
משפר אקוסטיקה בחלל  
 130גוונים טבעיים ללא תוספת פיגמנטים
תורם למניעת עובשים ופטריות

טבעיים ,אינו פולט כלל תרכובות אורגניות נדיפות ( )VOC'sומשפר את
איכות האוויר בבית ( )IAQובכל חלל אחר בו הוא מיושם.
וויסות לחות טבעי
בזכות האופי הפרמאבילי וההיגרוסקופי שלו ,טיח האדמה "תבל" מווסת
את הלחות באוויר בצורה טבעית ע"י ספיחה או שחרור של אדי מים.
הוויסות הטבעי מתרחש לכל אורך היממה ושומר על טווח הלחות
האופטימלי לבריאותנו .לחות מאוזנת מיטיבה עם בריאות דרכי הנשימה
שלנו ,מנעימה את השהייה בחלל ותורמת לצמצום תגובות אלרגיות.
טיח האדמה מנדף עודפי לחות וכך מסייע במניעת התפתחות עובש
בקירות ומטהר את האוויר שאנו נושמים.

קבוצת בוץ
אתרwww.bottz.co.il :
כתובת מיילbottzgroup@gmail.com :

טל  04-6454104  :פקס15346454104  :

כתובת דואר:
בוץ חומרים טבעיים בע"מ
ת.ד  ,39קיבוץ אפיקים1514800 ,
עמק הירדן

טיח אדמה "תבל"
טיח גמר טבעי על בסיס חרסית ליישום פנימי
גוונים וטקסטורות

מאפיינים

יישום

האופי הבראשיתי של החומרים הטבעיים קורן אל תוך הבית ויוצר בו תחושת נעם ורכות המזינה את נפשנו
ומעוררת את חושינו .בקטלוג הגוונים של טיח האדמה "תבל" מאה ושלושים גוונים טבעיים ומרהיבים
הנוצרו משילובים בין החרסיות השונות ,ללא כל תוספת של פיגמנטים מלאכותיים.
ניתן ליישם את טיח האדמה "תבל" במגוון טקסטורות וגימורים ייחודיים  ומרהיבים ,החל מטקסטורה עדינה,
אלגנטית וחלקה ,דרך גימור מעונן עשיר ומלא הוד ,עד לגימור כפרי מחוספס.
*מניפת הגוונים והטקסטורות מופיעה באתר החברה.
•
•
•
•
•

הטיח מהווה גמר מרהיב בפני עצמו ללא צורך בתוספת שכבת צבע נוספת
טיח אדמה בעל עמידות משופרת
יישום קל ונח
ניתן ליישום ע"ג רוב התשתיות כולל צבע אקרילי
קל מאוד לתיקון ולניקוי

•
•
•
•
•

גמר טיח אדמה "תבל" מיועד ליישום בחללי פנים יבשים.
"תבל" ניתן לשילוב בבניה חדשה או במסגרת שיפוץ בבית ,במשרד ובכל חלל פנים אחר.
הטיח מתאים לחיפוי של קירות ותקרות.
ניתן ליישם את הטיח ע"ג רוב סוגי התשתיות ואף על שכבת צבע קיימת.
מתאים ליישום עצמי או ע"י בעל מקצוע ,בהתאם לדף הוראות היישום המופיע באתר החברה  .

תשתיות מתאימות ליישום

טיח יישור מינרלי של קבוצת בוץ ,צבע אקרילי ,צבע שמן ,לוח גבס (לבן/אדום/ירוק) ,טיח אקרילי ,שליכט
צבעוני ,טיח יישור שחור צמנטי ,טיח יישור "מינרלי" ,לוח צמנט בורד ,לוח וילה בורד.

מרכיבים

חרסית (סוג החרסית תלוי בגוון הנבחר) ,אבקות סיליקה מובחרות ,אבקת גיר ,דבקים ממקור צמחי ,מים.

(לפירוט ראה דף הוראות יישום)

נתונים טכניים

צפיפות

תכולת

VOC's

כושר כיסוי

עובי יישום

אופן יישום

ראו  דף
 4-5מ"ר לדלי של חומר מוכן לשימוש  2-2.5מ"מ
ללא תרכובות
1700
ק"ג/מ"ק אורגניות נדיפות  6-8מ"ר לשק חומר יבש לערבוב עצמי בהתאם לתשתית הוראות יישום

ניקוי ותחזוקה
אריזה

אחסון

אחריות

טיח האדמה "תבל" זמין כחומר רטוב מוכן ליישום,
או כחומר יבש לערבוב עצמי על פי הוראות החברה.
טיח גמר מוכן ליישום :דלי  11ליטר
חומר לערבוב עצמי :שק  25ק"ג  
בתנאי אחסון נאותים בחלל יבש ,מוצל ומאוורר היטב ,ניתן לשמור את המוצר:
טיח אדמה תבל יבש לערבוב ,באריזתו המקורית :עד שנתיים
טיח אדמה תבל מוכן ליישום ,באריזתו המקורית :עד  3חודשים
הטיח מורכב מחומרים טבעיים בלבד ולכן אין הגבלות על אופן השלכת השאריות.
קבוצת בוץ אחראית לטיב ולאיכות המוצרים המשווקים על ידה בלבד ואינה חלה במקרים של יישום שלא
לפי הוראות היישום .על המיישם לוודא כי החומר מתאים לצרכיו ,לתשתית הקיימת ,למוצרים נוספים איתם
יבוא החומר במגע ,לאחסון ושימוש נאות בחומר .קבוצת בוץ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים
בהמלצות היישום ובאחריות המיישם להתעדכן בהמלצות העדכניות   .

RACHEL AVIDOR CREATIVE DIRECTION

אופן השלכת שאריות

הניקוי והתחזוקה של טיח האדמה "תבל" קלים ופשוטים במיוחד .להוראות ניקוי ותחזוקה מלאות ראו את
דף הוראות היישום   .

