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 )כוחלה( JF 920 תרמוקיר
 

 חומר מילוי למישקי אריחים
  סוג 

CG2W  
  צבע

 על פי לוח הגוונים של תרמוקיר

 סוג ומשקל אריזה
 ק"ג 25 שק,

  במשטחמספר 
 יח' 84

  תקנים
 .1661בדרישות ת"י עומד 

לחיפוי  1555יש לעבוד לפי דרישות ת"י 
לאבן  1872לאבן טבעית, ות"י  2378ת"י 

 מלאכותית.
 ירוק. בעל תו

 

   
 

 עיקרייםתכונות ושימושים 
 שיש,  לרבות אריחי אבן,מילוי מישקי אריחים ל •

 וכד'.
 מ"מ. 5-25רוחב המישקים:  •
 פנימי וחיצוני. לשימוש •
 תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד. •
 מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי. •

 
 הרכב החומר

 צמנט, אגרגטים, שרפים ומוספים מיוחדים.

 
 תצרוכת אופיינית

" משתנה בהתאם למידות האריחים JF 920תרמוקיר תצרוכת "
 טבלה להלן:ורוחב המישקים. ראה 

 
 

 טבלת עזר להערכת כמות רובליט נדרשת, ק"ג/מ"ר*
 

רוחב 
מישק 
 (מ"מ)

 (ס"מ) ה א ר י ח י ם מ י ד ו ת

20X20 30X30 40X40 60X30 60X60 

10 1.50 1.00 0.75 0.75 0.50 
15 2.25 1.50 1.13 1.13 0.75 
20 3.00 2.00 1.50 1.50 1.00 
25 3.75 2.50 1.88 1.88 1.25 

 
 מ"מ. 10נתוני הטבלה מתייחסים למילוי בעובי  •

התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישקים  •
 וליישום בפועל.

 
 רקע ותשתית

המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של התשתית  •
 כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.

 ים.לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריח •
ימים מתום  7" רק לאחר שחלפו JF 920תרמוקיר "יש ליישם  •

 ביצוע החיפוי.

 
 אזהרה 

של חומרים אחרים הוספה מגע ו/או חל איסור מוחלט על 
 למוצר זה.גבס ו/או מוצרים המכילים גבס,  לרבות
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  ההשמהאופן 
 הכנת התערובת

ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל  7-כ יש לשפוך 
בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל  להוסיףשאריות חומרים, 

 באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה 
ל ערבול קצר נוסף. דקות יש לערב 5-כ מגושים. לאחר המתנה של 

 לשימוש. משלב זה החומר מוכן
 אופן ההשמה

 חלה יש להרטיב את המישקים בספוג לח.לפני יישום הכו •
יש למלא את המישקים באמצעות "כוחלר" או כלי מתאים אחר,  •

 ולהסיר שאריות מהמשטח בעוד החומר טרי.
 הניקוי הסופי יתבצע לאחר שהחומר מתקשה (כשעה) •

 
 הנחיות כלליות

 יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. •
חודשים מתאריך הייצור, כשהוא  9החומר מתאים לשימוש עד  •

 מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
 אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט. •
 צלזיוס. 5˚-35˚ טווח הטמפ' המותרת ליישום: •
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת  •

 ייעוץ מנציג החברה.
 .תנת לשימוש חוזרתערובת שהתייבשה אינה ני •
אסור לשטוף במים ואסור  " JF 920תרמוקיר "במשטח שיושם  •

 שעות מגמר היישום. 24שיהיה חשוף לגשם לפחות 
לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת  •

 ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
 יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים. •
לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת טרם ביצוע העבודה, יש  •

 הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה  •

 של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה 

המוצר במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת 
והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות  במגע ולביצוע נאות של העבודה.
לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. 

 באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 קשר פרטי
 מ"בע) 1980( תעשיות תרמוקיר

 4586500 חורשים קיבוץ
  03-6333318 טלפון

 03-6333498 פקס
 termokir@termokir.co.il אימייל

 www.termokir.co.il  אתר
 
 

 עדכון תאריך
 2017 אוגוסט


