
  עלון טכני

 MULTIFILL SMALTO 1-8  

 עם אפקט פורצלן מים הדוח , אנטי בקטריאלית,רובה לאריחים

 

   

 תיאור

MULTIFILL SMALTO 1-8  צבעונית  רובההיא
א הי על בסיס בטון, מועשר בשרפים. לאריחים

מעולה ויכולת כוח מכני גבוהה, יציבות צבע  תבעל
חומר בקטריאלי  הא מכילדחיית מים גבוהה. הי

. החומר רובההמונע היווצרות חיידקים ב מיוחד
ברוחב  מישקיםמתאים ליוצר משטח חלק ומבריק.  

 מ"מ. 1-8של 
על פי תקנת האיחוד  WA 2CGדייס מוגדר כהוא 

 .13888האירופי 

 

 תחומי יישום

MULTIFILL SMALTO 1-8 סגירת פוגות  משמש
מתאים לכל סוגי האריחים,  ,תבקירות או ברצפו

בתוך מבנים וגם בריכות שחיה, , חדרי מקלחת
 .בחוץ

 
 מידע טכני

 מלט צמנטי  צורה: 

 35  : יםצבע

 ק"ג 4ל'/שק של  1.10  דרישות מים:

 ±1.18  0.05היבש:  המלט של נפחית צפיפות

 ק"ג/ל'

 ק"ג/ל' ±1.95  0.05טרי:  מלט של נפחית צפיפות

 +º35C+ עד º5C-מ  טמפרטורת יישום:

 מ"ק 1000 -או שווה לקטנה   עמידות לשחיקה

 ניוטון/ממ"ר 30,000 :חוזק לחיצה

 ניוטון/ממ"ר 7.50 :כפיפהחוזק 

 מ"מ/ניוטון 2 -ייבוש התכווצות:    קטן או שווה ל

 ספיגת מים לאחר:

 גר' 2 -או שווה לדק': גדולה  30 •

 גר' 5 -או שווה לדק': גדולה  240 •

 +C20°-ב שעות 2לפחות  חיים בדלי: משך

 +C20°-שעות ב 10לאחר  ניתן להליכה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הוראות השימוש

 המצע. הכנת 1

המצע שעומד להיות מכוסה באריחים צריך להיות 

ביסודיות  מישקיםנקי לחלוטין. יש לנקות את ה

 ולהרטיב אותם קלות עם ספוג רטוב.

 . יישום2

למים תוך כדי  MULTIFILL-STONEמוסיפים את 

משחה אחידה. מומלץ להשגת  עד ערבוב מתמיד

 להשתמש במערבל איטי לערבוב.

דקות ואז  10-לשקוע למשך כיש להניח לתערובת 

 לערבב אותה שנית.

את החומר מפזרים על ידי מלדג' גומי בזווית 

אלכסונית לתפרים וכך ממלאים אותם לגמרי. את 

מסירים לאחר זמן קצר עם ספוג החומר העודף 

רטוב. לבסוף, ניתן לנקות את המשטח עם בד 

 יבש.

בשימוש בחוץ או בטמפרטורות גבוהות, מומלץ 

להרטיב קלות את המשטח מדי כמה שעות, ולאחר 

 שהדייס התייבש. 

 

 צריכה

תלויה בגודל  MULTIFILL SMALTO 1-8 תצריכ

הטבלה הבאה מציגה  ורוחב התפרים. אריחיםה

מספר דוגמאות להמחשת צריכת החומר )הערכים 

 בגר'/מ"ר(:

 

מימדי 
האריחים 

 )ס"מ(

 רוחב התפר

2 
 מ"מ

4 
 מ"מ

6 
 מ"מ

8 
 מ"מ

0.3 X 2 X 2 750 1,500 --- --- 

0.6 X 10 X 10 300 600 900 1,210 

0.7 X 15 X 15 240 470 710 950 

0.7 X 20 X 20 180 360 540 720 

0.8 X 30 X 30 140 280 410 550 

0.8 X 40 X 40 100 210 320 420 

0.8 X 50 X 50 90 170 260 340 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 צבעים  - אריזה

-ב MULTIFILL SMALTO 1-8 אתניתן להשיג 

הצבעים הבאים עם מספרי הקוד והאריזות  35

 ק"ג(: 20-, ו4, 2התואמים )שקים של 

 
 ק"ג 20 ק"ג 4 ק"ג 2 צבע

 X X X לבן 01

  X X שחור 02

 X X X אפור 03

אפור  04
 פנינה

X X  

אפור  05
 בהיר

X X X 

 בהאמה 06
 בז'

X X X 

  X X אדום-חום 07

  X X חום 08

  X X חום בהיר 09

  X X כהה אפור 10

  X X אייבורי 11

  ∞ ∞ סגול 12

  ∞ ∞ אדום 13

 קוטו 14
 (אבן)

∞ ∞  

 אפור 15
 ןמנהט

X X  

אוכרה  16
 בהיר

∞ ∞  

  X X אנמון 17

  X X פנינהבז'  18

  ∞ ∞ מוקה 19

  X X מרון 20

  X X קרמל 21

  ∞ ∞ מגנוליה 22

  ∞ ∞ אורגון 23

  ∞ ∞ קינמון 24

  ∞ ∞ כורכום 25

  ∞ ∞ ירוק 26

  ∞ ∞ כתום 27

אפור  29
 כסוף

∞ ∞  

  X X אפור בטון 30

  ∞ ∞ כרמי 31

 כחול 32
 מיקונוס

∞ ∞  

  ∞ ∞ צהוב 33

  ∞ ∞ מנטה 34

  ∞ ∞ ים טרופי 35

  ∞ ∞ קפריסין 36

X גוון מלאי זמין 

 מראשבהזמנה קיים גוון  ∞

 

ניתן להזמין את כל הגוונים בשקים של  •

)נדרשת מינ'  ק"ג בהזמנה מראש 20

 .כמות(

 

 

 

 

 

 איחסון –חיי מדף 

 ק"ג  20שקי נייר של  •

 .חודשים מתאריך הייצור 12

 ק"ג: 4-ו 2שקי פלסטיק של  •

 .הייצור מתאריך חודשים 24

 

חיי המדף המוזכרים לעיל תקפים בתנאי שהמוצר 

באריזה מקורית סגורה, מוגן מלחות ותנאי מאוחסן 

 קרה.
 

 הערות:

• MULTIFILL SMALTO 1-8  מכיל בטון

שמגיב למים ויוצר תמיסות בסיסיות ולכן 

 מוגדר כחומר מגרה.

אנא שימו לב לאזהרות השימוש והוראות  •

 הבטיחות הכתובות על האריזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ועל סמך  ISOMATחברת המחקר והפיתוח של  המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתידע הטכני וההוראות המפורטות בדף מה

תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהזו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  גרסה


