
תיאור: טיט צמנטי מובא טרי )"רטוב"(, מנופה, קל ליישום, ידידותי ונוח למשתמש למלאכות 
ריצוף פנים וחוץ, להדבקת בלוקי קיר ותיקוני חציבה. החומר מסופק לאתרי בנייה בדומה לבטון 

טרי באמצעות מערבלים ניידים.
יעוד: טיט לביצוע עבודות ריצוף פנים וחוץ, בנייה ותיקונים.

מרכיבי התערובת: צמנט, חומרים מקשרים נוספים, חול, מים, סיבים )על פי דרישה( ושילוב 
מתאים של מוספים כימיים.

שינוע באתר: בשפיכה חופשית ממערבל הבטון, באמצעות משאבה מתאימה או באמצעות סל מנוף.
יישום: באמצעות הכלים והאמצעים המקובלים במלאכות ריצוף, בניה ותיקונים. 

מאפייני החומר הטרי: שומר על טריות ועבידות במשך יום העבודה )עד כ־10 שעות( בתנאי 
אחסון מתאימים )שקי ענק אטומים(.

מאפיינים תפקודיים: חוזק גבוה והדבקות משופרת לאריחים.
תקנים ומפרטים רלוונטיים:

ת"י 1555, "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף בבניינים" )על חלקיו המתאימים(.
ת"י 1629, "מערכת חיפוי רצפה באריחי טרצו".

ת"י 5566, "מערכת רצפה מאבן טבעית )על חלקיו המתאימים(".
ת"י 6096, "מלט צמנט )"טיט"( לריצוף, הגדרות ודרישות".

"מולטי טיט - MC1" מסדרת מוצרי הקיימות מיוצר במפעלים ייעודיים, מתקדמים 
וממוחשבים של חברת "הנסון" תוך בקרה צמודה והקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.

MC1, בחירה נבונה לרצפה נאה !!! מולטי טיט - 
כל הזכויות שמורות להנסון )ישראל( בע"מ
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יתרונות:
מסופק לאתר בהתאם להתקדמות 

העבודה, על פי הזמנה.
הומוגני ומסונן, ניתן לשאיבה בכל סוגי 

המשאבות.
בעל עבידות משופרת במשך כל יום 

העבודה )עד כ־10 שעות(.
משפר את בקרת האיכות והשליטה

בביצוע עבודות הריצוף.
חוסך בעלויות: חוסך בכוח אדם ומקטין פחת.

רב שימושי.
עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י

6069 מלט צמנט )טיט( לריצוף.

הוראות ודגשים:
יש לפזר את החומר על גבי התשתית, בשכבה 
אחידה ובגובה הרצוי באמצעות מרית משוננת 

)מאלג' משונן(, ובו זמנית למרוח על האריח שכבה 
דקה של דבק צמנטי באמצעות מרית )מאלג'(, 
ולהניח על גבי הטיט שפוזר על פני התשתית 

)לצורך הבטחת חיבור "רטוב על רטוב"(. 
אופן הנחת האריחים יתבצע בהתאם להוראות 

התקנים הרלוונטיים )ת"י 1629, ת"י 1555,
ת"י 5566( ובהתאם לסוג האריח.

1850-1750 ק"ג / מ"קמשקל מרחבי של החומר הטרי  

0.5 מ"מ למ'הצטמקות חופשית

ללא סדקיםהצטמקות מרוסנת

כ־20.0 מגפ"סחוזק בלחיצה

בהתאם לדרישת התקן הישראלי ת“י 6069חוזק הידבקות מליבת הטיט

בהתאם לדרישת התקן הישראלי ת“י 6069חוזק הידבקות לאחר בלייה בחום

תכונות ונתונים טכניים

ייעוד ושימושים אופייניים:
ריצוף על פני כל סוגי התשתית )סומסום,

חול מיוצב, מדה לריצוף ובטון(.
הדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן,

פסיפס, אבן טבעית ואריחי טרצו.
מתאים לשימוש גם לשאר מלאכות
הגמר "הרטובות" באתר )טיח, מדה,
טיט לגב אבן, בניית בלוקים, תיקוני

חציבה וכד'(.

כל האמור לעיל מבוסס על 
ניסיון מצטבר ותוצאות בדיקות 
שנעשו במעבדות חב' הנסון אך 

איננו מהווה מפרט דרישות או 
הנחיות מחייבות או ייעוץ מקצועי.

השימוש בחומר מחייב ניסוי 
שטח מקדמי לכל שימוש ספציפי 

בנפרד.

אחריות חב' הנסון היא לאיכות 
החומר הטרי בלבד בכפוף ליישום 

נכון ולתנאי מכירה ואספקה כפי 
שמפורטים בהצעה לאספקת 

מוצרי "בטון" או "תשתית וגמר" 
או "מוצרים דקים".

עיצוב והפקה: יוסי ג'יברי סטודיו לעיצובכל הזכויות שמורות להנסון )ישראל( בע"מ
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