Saint Astier
Natural Hydraulic Lime
סיד הידראולי טבעי
המלצות לביצוע טיח מסיד הידראולי טבעי ומEcomortar -
אבן דרך נגב בע״מ

הקדמה
זה אלפי שנים שהאדם מטייח את קירות ביתו בטיח על בסיס סיד ,תכונותיו הנפלאות
והידידותיות של טיח סיד היוו מענה מושלם לסוגיות אקלים ,קונסטרוקציה וסגנון משך
הדורות .טכניקות היישום וכלי העבודה לטיח הסיד הועברו מאב לבן בקפידה רבה.
עדות כתובה לעבודות הרבות והמגוונות בסיד כחומר מליטה של האדריכל הרומי ,ויטריויוס,
שרדה עד עצם היום הזה .רק במאה האחרונה ,עם המצאת המלט המודרני ,אפור ולבן ,החל
הסיד לאבד את מעמדו כמומר המוביל בבנייה ובטיח.
נכון להיום הסיד ההידראולי הטבעי של החברה הצרפתית  ,St Astierהמשווק
בלעדית בישראל ע״י חברת אבן דרך נגב ,מחזיר עטרה ליושנה .באירופה ישנו שימוש הולך
וגובר בסיד הידראולי במקום מלט אפור ולבן ולבסס את יתרונותיו ותכונותיו כחומר קל
ליישום ,אקולוגי ,עמיד בפני מלחים ,גמיש ,חזק ,נושם ,מבודד ,הפיך ,חסכוני ורב שימושי
ומתאים לבנייה מודרנית ,ירוקה והיסטורית לצד שימור ושחזור באתרים ארכיאולוגיים.
חשוב להדגיש שהמפרטים המוגשים בזאת הינם המלצה כללית וכל מבנה ואתר ,היסטורי או
מודרני ,מחייב איבחון וניתוח בסיסי להבנת הבניה ,לצורכי המזמין ולהתאמת סוג ,חומר וגוון
הטיח.

אבחון המבנה וקירותיו – הכנת דו"ח בסיסי:
לכל מבנה ,היסטורי או מודרני בעיות בלייה ,תופעות וטכניקות בנייה ייחודיות
צריך לאתר ,לזהות ולסקור את כל המרכיבים בדו"ח אשר יהווה בסיס ראשוני לבחינת מצב המבנה והתאמת
תערובות המליטה לטיוח.
הדו"ח ,במיוחד במבנים היסטוריים ,מהווה מסמך תיעוד וסקר בעיות המבנה במצבו המקורי ,זאת לפני כל
התערבות.
על הדו"ח לזהות:
➢מרכיבי ,חומרי וטכניקות הבנייה.
➢מצב הפיזי ,בלייה ובעיות בחומרי הבניה.
➢מקורות רטיבות בגג ,בקירות וביסודות.
➢מקור וסוגי מלחים.
➢תופעות כלליות ונקודתיות העלולות לגרום לכשל.

כל הדו"ח לכלול:
➢צילומים של חזיתות המבנה.
➢צילומים נקודתיים של אזורי הבלייה חמורים במיוחד.
➢צילומים של סוגי בלייה יחידים.
➢בדיקות לזיהוי סוגי מלחים ,כמות מלחים קיימים ופעילותם
בקיר.
➢בדיקה לזיהוי רמת רטיבות ופעילות בקיר.
מקומות בדיקה ,צילומים נקודתיים ,יצויינו ע"ג תכנית חזיתות
המבנה.
מסקנות הדו"ח ינחו פתרונות:
➢חיזוק – קונסולידציה.
➢סוגי טיח המתאימים למבנה.
➢הנחיות להצללה ,הגנה ,חישוף איטום והכנה.

חישוף הקירות ,הצללה והכנה לטיח:
➢חישוף כללי לצורך עבודה מבוצע לאחר השלמת הדו"ח הראשוני או
בשלב ביניים לפי הנחיות ברורות )מכיוון שהדו"ח מהווה מסמך תעוד
וסקר המבנה במצבו המקורי(.
➢חשוב לזכור שהחישוף מהווה שוק למבנה כתוצאה מכך ,נוצרים
תופעות ריאקציה ובעיות נוספות לחומרי הבניה שהיו מכוסים במשך כל
השנים מאז שנבנה.
➢החישוף נעשה בעזרת כלים ידניים ומכניים ע"פ הנחיות.

חישוף הטיח יבוצע ע"פ הנחיות ודרישות:
▪פיקוח עירוני
▪אדריכל
▪יזם  /בעל בית
➢הסרת אלמנטים חיצוניים ע"פ הנחיות ודרישות של הגופים המוזכרים
לעיל.
➢טיפול בברזל חשוף ובעיות קונסטרוקטיביות של המבנה בהנחיית
קונסטרוקטור.
➢לאחר הטיפול בבעיות קונסטרוקטיביות וברזל חשוף בעזרת חומרים
צמנטים למיניהם ,יש לבצע השפרה ולהמתין מינימום  28יום לפני יישום
שכבות טיח על בסיס סיד בור או סיד הידראולי.
➢לפני התחלת יישום שכבות הטיח ,יש ליצור הצללה על חזיתות המבנה:
➢למנוע התייבשות מהירה של שכבות הטיח.
➢למנוע קרינה ישירה של השמש ע"ג החזיתות.

זיהוי ואיטום מקורות רטיבות ומים:
➢כל טיפול בנושא האיטום ובפגמים הקשורים באפשרות
ספיגת מים דרך הקירות הישנים לפני הטיח ,יש לבצע בשלב
ההכנה לפני יישום הטיח החדש.
➢חדירת מים לתוך הקירות )הישנים( ויציאתם לפני הטיח
החדש ,וגורמים נזק וכשלים משמעותיים לטיח )גם אם לא
יופיע מיד(.
➢מים שעוברים דרך הקירות יניעו מלחים מסיסים ,אשר
לאחר התייבשות המים ,יתגבשו המלחים בתוך ועל פני
שכבת הטיח החדש.
➢הסבירות שבקירות קיימים מלחים מסיסים היא גבוהה
מאוד ,ולכן יש למנוע פעילות מסוג זה ע"י איטום גגות,
מרפסות לפני יישום טיח.
➢יש לקחת בחשבון מקורות מים פנימיים שעלולים להספג
ולעבור דרך הקירות ולהופיע על פני הטיח החדש .ולטפל בכל
פגם אפשרי לפני ביצוע.
כגון:
➢מערכת צנרת מים חדשה
➢מטבחים ,שרותים ומקלחות הצמודים לקירות החיצוניים.
➢מערכות צנרת ביוב וניקוז מי נגר.
➢ניקוז בהיקף המבנה למניעת עלי קפילריות של מים
מהקרקע.

קונסולידציה – חיזוק:
מטרת הפעולה:
➢חיזוק תשתית קיר )לבנים או דבש וטיח( מתפורר ליצירת בסיס חזק לאחיזת טיח ע"ג הקיר ללא
התנתקויות ולחוסן פן חיצוני של קיר אבן חשוף.
➢חשיבותו גדולה מאוד בקבלת אחידות וחיזוק תשתית הקיר בהתאם לסוג חומר הבנייה .ישנם כמה
רמות של ייצוב )קונסולידציה( ושיטות שונות של יישום.
➢בתהליך זה חשוב לא ליצור שינוי משמעותי באופי רמת נשימה של הקיר ,וחוזק הקליפה שנוצרה לאחר
הטיפול .וזאת כדי לא ליצור התנתקויות בתוך חומר הבניה.
➢יש קשר ישיר לסוג הטיפול ,תהליך היישום ,עומק החדירה והתוצאה הסופית של חיזוק תשתית הקיר.
➢השימוש במוצרים כימיים או שרפים למיניהם לא מתאימים למטרות הנדרשות) ,לחיזוק תשתית לטיח(,
כמו כן העלויות יקרות.
➢הן מקובלות בייצוב מוצגים ואלמנטים מוזאליים הנמצאים בתנאים מסויימים ובבקרה מתמדת.
➢ בתוצאה הסופית ,נוצר הבדל משמעותי במבנה המקורי של החומר ,נקבוביותו חוזקו ונשימתו.

שיטות לחיזוק תשתית לטיח וקירות אבן:
➢מים חזקים )סיד הידראולי(
➢מי סיד
➢הנחיות לסוג הטיפול הדרוש יופיע בדו"ח הראשוני.

קונסולידציה במים חזקים על בסיס סיד הידראולי
השיטה הנפוצה והיעילה ביותר ליישום:
מערבבים ביחס של  1:20או  1:40סיד הידראולי ומים,
חלק  1סיד הידראולי ו 20/40-חלקים מים.
לערבב היטב לפני השימוש.
שימוש מיידי ,צבע חלבי.
שימושים:
▪חיזוק פני אבן מתפוררים לפני יישום טיח.
▪שכבות הגנה לאבן חשופה )שטיפת סיד(.
▪חיזוק קירות בוץ לפני טיח.
▪קירות דבש בתערובת מליטה חמה לפני טיח.
▪תשתית טיח בוץ לפני טיח.
פעולה:
▪התזה בריסוס עדין של מים חזקים עד לרוויה.
▪זמן המתנה לייבוש פני השטח מספר שעות.
▪חזרה על הפעולה מספר פעמים למשך כל היום.
▪יש להקפיד ולערבב את החומר ,שהסיד לא ישקע.
▪בשכבות הראשונות ,רצוי להשתמש בתערובת ביחס
.1:40
▪בשכבות הסופיות בתערובת של .1:20
▪יישום של  4-5שכבות לקבלת תוצאה טובה.

תופעות:
▪פעולה זו צובעת את הקיר בגוון לבן קרם.
▪יש שים לב שבשכבות הראשונות ,המים חודרים לתוך
האבן ושנקבוביות האבן נשארת פתוחה ולא נאטמת.
▪השימוש במים חזקים זהה לשימוש בחלב סיד ,ניתן
לבצע שכבה לפני יישום טיח לאחר ייצוב הקיר במי סיד
שקופים.
כלים לביצוע:
➢מרסס גינה גב.
➢מרסס כיבוי.
➢גרביטציה מהגג בעזרת מתז גינה )חשוב שהריסוס יהיה
עדין(.
הערות:
▪לא מתאים לשימוש בקירות חשופים כאשר יש לשמור על
גוון האבן המקורי.
▪מתאים מאוד באזורים ברמות לחות ,רטיבות ומליחות
מוגברת )לפי שיקול דעת(.

מדידות והכנה:
שלב המדידות )הכנה ליישור( לאחר יישום שכבת הרבצה
בהתאם להנחיות והדרישות של הפיקוח ,מחלקת שימור,
האדריכל ובעל הבית ,ספציפית לכל מבנה.

אמצעים:
➢פיונים.
➢לייזר
➢רשת חוטים.

אפשרויות:
▪פינות+מייקים )נקודות(.
▪מייקים ונקודות.
▪יצירת רשת של מייקים )נקודות( במרווח עבודה המתאים לסרגלי יישור של  2-3מטר.
▪את הנקודות ניתן לבצע בחומר מליטה או באריחים שיוסרו בהמשך.
▪בשלב היישור יחוברו הנקודות בסרגלי חומר ,כך שנוצר רשת של רבועים ברוחב וגובה מתאים לסרגלי עבודה.
▪בשלב היישור ,ימולאו ריבועים אלה בשכבת טיח .כאשר סרגלים אלו מהווים קו גובה לקבלת פן קיר ישר.
▪ישנה אפשרות לבצע מילוי של הרבעים באותו יום או ביום שאחרי ביצוע הסרגלים בהתאם לעובי המקסימלי
הנדרש ליישום בשכבה אחת ,וליכולת המקצועית של המבצע.
▪כאשר משלימים את הריבועים באותו יום יש חיבור פיזי וכימי בין הסרגלים ובין הטיח בתוך הריבוע כך שהתפר
שנראה הוא חיצוני בלבד.
▪כאשר משלימים את הריבועים יום אחרי יישום הסרגלים ,יש תפר בין הסרגלים והריבועים והחיבור הוא פיזי.

אפשרויות חיזוק לטיח:
זיון בתוך הטיח מבוצע בעיקר בתפרים שבין הקירות והקורות .וזאת עפ"י
הנחיות הנדרשות )פיקוח עירוני ,קונסטרוקטור(.
אמצעים:
➢רשת אנטר גלס ריבועים  10/10מ"מ או  15/15מ"מ.
➢רשת פלדה מגולבנת מרותכת.
➢סיבים בתוך חומר מליטה מוסף לטיח.
➢רשת נירוסטה מרותכת.

לא מומלץ השימוש ברשת אקספנדט סטנדרטית מפלדה ,מכיוון שהיא מתחמצנת
ומחלידה מהר מאוד.
פעולה:
▪רשת אנטר גלס יש להחדיר לתוך שכבת הרבצה .לאחר יישום השכבה בקיר.
▪כל רשתות הפלדה למיניהם יש לעגן לתוך הקיר לפניי יישום שכבת הטיח ,ולאחר
שכבת הרבצה.
▪השימוש בסיבים בחומר המליטה בשלב הביצוע בשכבת ההרבצה.

מפרט טכני ליישום טיח מסיד הידראולי טבעי:
מערכת הטיח מחולקת לשלושה שלבי ביצוע מבלי להתייחס לשלב הכנה לטיח.
שלב ההכנה מתאים למבנים ספציפיים לרוב מבני אבן כורכר או גיר נרית מתקופה תורכית
)יפו ,נווה צדק ,ומספר בודד של מבנים בת"א(.

שלושה שלבים:
➢הרבצה.
➢יישור.
➢שליכט – שכבה סופית.

דירוג החולות בתערובות
חול אבן מדורג היטב

חול חד מדורג היטב

המפרט מתייחס לתהליך ביצוע של כל שכבה:
➢שיטת יישום
➢זמן המתנה
➢השפרה
➢בקרה
➢תיקון

חול עדין ,ואינו מדורג

חול עדין

שכבת הרבצה:
עובי השכבה  5-8מ"מ.

יישום:
➢מכונת התזה.
➢הרבצה ידנית כף טייחים.
➢תערובת דלילה – הנחיות היצרן או סוג תערובת מסויימת.
➢מראה סופי – שפריץ גס.
➢זמן המתנה לשכבת ייצור ,שבוע עד שבועיים.

השפרה:
➢אביב ,סתיו ,קיץ –  3-4פעמים ביום.
➢חורץ – פעמיים ביום למעט ימים חמים מאוד.
➢לא מומלץ לבצע בימי שרב.

בקרה:
➢יש סיכוי שיופיעו סדקים בשכבה זו ,תלוי בסוג חומר המליטה.
➢ זמן ההמתנה על פי ההנחיות ,ימנע מעבר של הסדקים לשכבת היישור.
הכנת הטיח

הוספת מים באופן מידתי ובאיטיות
 5דקות
מינימום  10-15דקות

לא לטייח בטמפרטורות קיצוניות
השפעות אקלים על תהליך הייבוש של הטיח

לא

שמש חזקה ,ישירה

רוחות מייבשות

לא

כן
הרטבת הטיח במשך תהליך הייבוש על ידי
ריסוס מים עדין

גשם כבד

כפור

שכבת יישור:
➢עובי השכבה בפעם אחת –  10-12/15מ"מ.
➢כאשר העובי הנדרש עולה על  15מ"מ ,חובה ליישם את הטיח בכמה שכבות שנדרש.
➢מומלץ לבצע שכבות מילוי ע"י השלכה בלבד ) ללא מריחה (.

יישום:
➢מכונת התזה.
➢זריקה ידנית )כף טייחים( ויישור.
➢מריחה :סרגלים באורכים שונים ,פסקת טייחים.
➢יישור ,ראה מפרט מדידות בהתאם להנחיות הנדרשות.
➢חומר – דליל או סמיך עפ”י אופי חומר ממנו בנויים הקירות.

הידוק:
לאחר הייבוש הראשוני ,חובה לבצע הידוק הטיח בעזרת לוח תקרה/פסקה.
יש לשמור על אחידות הקיר ולא לפגוע ברמת היישור.
מבוצע ע"י טייח מיומן מאוד )לא עוזר(.
הגירוד במסור טייחים )לצורך יישור( מאוד לא מומלץ בטייחים על בסיס סיד הידראולי.
פעולה זו מחלישה את הטיח בפוגמת באיכותו.
שיטת היישור בעזרת מייקים או נקודות ,מתאים לשיטה הקלאסית הכולל הידוק החומר אל הקיר ,ולא ההיפך
)שחרור החומר מהקיר(.

השפרה למשך שבועיים:

▪אביב ,קיץ ,סתיו 3-4 ,פעמים ביום.
▪חורף .פעמים ביום למעט ימים חמים במיוחד.
▪לא מבצעים שכבת יישור בימי שרב!
בקרה:
▪רצוי שלא יווצרו סדקים בשכבה זו.
סדקים אופיינים:
▪סדיקת עובי – שכבה עבה מעל  15מ"מ.
▪לא בוצע הידוק מספיק או בכלל.
סדיקת התנתקות:
▪התייבשות מהירה מידי.
▪הידוק ע"פ שטח יבש.
▪הידוק שהטיח רטוב מידי )עליית חומר מקשר והחול הדק לפני השכבה(.
סדיקה נימית:
▪התייבשות מהירה מאוד.
▪קרינת שמש ישירה ע"פ הטיח הטרי.
תיקון:
▪כאשר הטיח עדיין טרי ,ניתן להדק סדיקת עובי.
▪יש לשים לב שלא תווצר התנתקות של הטיח.
▪סדיקת עובי – יש לפתוח ולהרחיב את הסדק ולמלא אותו מחדש בטיח ולהדק.
▪סדיקת התנתקות – הסרת הקטע המנותק ,השלמת הטיח והידוק.
▪סדיקה נימית – לא מבוצע תיקון.
▪זמן המתנה – מינימום חודש ימים עד לביצוע שכבה סופית – שליכט.

שליכט:
שליכט עובי –  2-5מ"מ.
כלים :מלאדג' מתכת.
לוח עץ  14/28ס"מ.
ספוג שפשוף גס.
ספוג שפשוף עדין.
מברשות למיניהם לסוגי גימור שונים.
ניתן ליישם שליכט בשכבה אחת אבל מומלץ ליישם בשני שכבות.

שליכט בשתי שכבות מיושם:
▪שכבה ראשונה מריחה במלאדג' מתכת.
▪המתנה ,ייבוש ראשוני )שלב שפשוף(.
▪שכבה שניה מריחה בלוח עץ.
➢ניתן למרוח שליכט עם סרגלים ,אך נדרשת מיומנות גבוהה מאוד .המריחה בעזרת לוח עץ איכותית יותר ,נדרשת מיומנות גבוהה
ביישום.
➢המריחה במלאדג' מתכת יוצרת גלים.

הגימור:
▪שפשוף ראשוני בספוג קשה או בלוח עץ.
▪ ההבדלים בתוצאה הסופית גדולים.
▪הספוג יצור גלים ,ולוח עץ לא .נדרשת מיומנות גבוהה ביישום.

גימור סופי:

▪שפשוף בספוג עדין )הכנה לצבע(
▪אין צורך בהשפרה ,אלה בתנאים קשים מאוד ,באביב ,קיץ וסתיו.
▪מומלץ לא ליישם בימי שרב שליכט.
▪זמן המתנה  90-180יום ייבוש וחיזוק סופי של הטיח עד ליישום שכבת הצבע ,ע"ג הטיח החדש.
➢הדרך היחידה לצבוע מיד לאחר יישום השליכט ,הוא צביעה על גבי שליכט רטוב בשיטת "פרסקו" ) חובה להכיר ולהבין טכנולוגית
ביצוע כדי ליישם באיכויות גבוהות(.

