הוראות יישום למרצפות סומסום

אנו מודים לכם שבחרתם לרכוש מרצפות סומסום אצלנו.
לצורך קבלת תוצאת יישום איכותית ומרשימה ולצורך שמירת המוצר יש להקפיד לפעול
בהתאם להנחיות היישום המפורטות להלן.

אספקת המרצפות  -זמן האספקה הסטנדרטי הינו  30יום .מומלץ לבצע את עבודת
הריצוף במהלך שבועיים מרגע קבלת המרצפות .זאת לצורך ייבוש אחיד של המרצפות.
הכנת המשטח – יש לדאוג לנקות היטב את המשטח אותו רוצים לרצף משאריות חומרי
בניה ,לכלוף ואבק.
הכנת מצע הריצוף – מצע הריצוף המומלץ הוא "סומסום" דק ,ניתן להשתמש גם בחול ים
יבש .יש להקפיד ולבדוק שהמצע עליו מרצפים הוא אכן יבש! במידה ולא יתכן ויופיעו סימני
רטיבויות הן על האריחים והן על הקירות .יש לפזר מלט לבן על מצע הריצוף ולפלסו.
תערובת המליטה – את תערובת המליטה נכין ממלט לבן וטיט )בשום אופן אין להשתמש
במלט אפור!!(
שימוש במישקים )פוגות(  -יש להשאיר מרווח של  2-3מ"מ בין האריחים ע"י שימוש
בספייסרים מתאימים.
עבודות הריצוף – יש להקפיד על עבודה נקיה ושימוש בסמרטוט נקי עם מים להורדה של
שאריות חומר המליטה מיד לאחר הריצוף.
סיום העבודה והגנה על המשטח – מיד עם סיום עבודות הריצוף יש לכסות את המשטח
עם לוחות גבס )גבס סוג ב יהיה זול ומתאים לכך(
בשום אופן אין לכסות את המשטח עם ניילון אשר יאטום את המרצפות וימנע את תהליך
הייבוש.

ענבל ריצוף מצויר
052-6234346
inbal.tiles@gmail.com
www.inbal-tiles.com

סיום עבודת הריצוף
לאחר כחודשיים מסיום עבודות הריצוף יש לוודא כי המרצפות יבשות לגמריי .וכן הסתיימו
כל עבודות הבניה .רק לאחר סיום סופי של עבודות הבניה יש להוריד את לוחות הגבס
שמגינים על המרצפות.
איטום המרצפות בסילר  -יש ליישום על הריצוף חומר אטימה )סילר( אשר ימנע הכתמה
של הבלטות .יש להשתמש בסילר איכותי המיועד למרצפות בטון.
יש לנקות היטב את המרצפות ולשטוף עם סמרטוט לח )בשום אופן אין להציף במים(.
רק לאחר ניקוי המשטח ויבוש מלא יש למרוח שכבת סילר אחידה בעזרת סמרטוט רצפה.
יש לתת לסילר זמן ייבוש של  24שעות לפחות .בזמן זה יש להקפיד לא לדרוך על
המרצפות.
אנו ממליצים על סילר מסוג "אידאה  HPבלינזוני" אשר ניתן לרכוש אצלנו או אצל היבואן :
בן אלי אלשייך ברחוב גיסין  ,84קריית אריה ,פ"ת טל03-9225060 :
מילוי רובע במישקים  -לאחר לפחות  24שעות מביצוע הסילר ,ניתן לעשות את הרובע.
לפני ביצוע הרובע יש לנקות היטב את המרווחים בין הבלטות ולהשתמש ברובע
צמנטית/אקרילית )לא אפוקסית( איכותית בגוון המתאים.
יש לנקות מיד את שאריות הרובע עם סמרטוט לח.
בסיום עבודות הרובע ולאחר נקיון יסודי ,יש ליישם שכבת סילר שניה.
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