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ליטוש שיש הוא פתרון נהדר לרצפות ישנות וגם חדשות וביכולתו לשוות לרצפות עקומות,
ישנות ומוכתמות מראה חדש ,אחיד ומבריק .יחד עם זאת ,יש להקפיד על כמה עקרונות עבודה
בסיסיים בכדי להבטיח את איכות העבודה לאורך שנים.

שיש הוא אחד ממחצבי הטבע המרהיבים ביותר ולמזלנו הוא גם זמין ביותר וכיום הוא מכסה את רוב מרצפות
הבתים בישראל ,על כל גווניו וסוגיו .אחד המאפיינים הבולטים שלו הוא העובדה שאריחיו אינם שווים
לחלוטין במראה ובמרקם.

המאפיין השני הוא שעם הזמן ,המראה והמרקם הייחודיים לו ,מתחילים לאבד מיופיים המקורי .היתרון הוא
שניתן באמצעות ליטוש שיש להפוך את אריחיו לאחידים במראה ובמרקם ואף לחדש אותו עד לקבלת
מראה נוצץ ונקי ,אפילו יותר ממראהו המקורי.

ליטוש שיש הינה פעולה יעילה המתאימה לכל סוגי רצפות אבן ושיש ואף יותר מכך :גם משטחי בטון ,חיפויי
קירות ,מוזאיקות וכל סוג אחר של אבן ושיש שאיבדו מהמראה המקורי שלהם בשל הזנחה או כתוצאה
מתגובה כימית .עם נתונים כאלה זה אך טבעי להבין שליטוש שיש מתאים מאוד לחללים פנימיים,
מסדרונות ,חדרי מדרגות ועוד.

ליטוש שיש – מחזירים את הברק לרצפה

קיימים שני סוגים של ליטוש מרצפות שיש ,המוצעות בהתאם לאיכות הרצפה ולמצבה:

ליטוש מרצפות שיש באמצעות רשת יהלום .תהליך עדין וראשוני הנועד להוריד כתמים שיטחיים
מהאריחים .כתמי אוכל ,קפה ,אבק ולכלוך בהחלט ניתנים להורדה באמצעות רשת יהלום.

ליטוש מרצפות שיש באמצעות אבן יהלום  .תהליך עמוק ויסודי יותר הכולל כמה שלבים :בשלב ראשון
סותמים סדקים באריחים .לאחר מכן ממלאים את הפוגות ,אותם המרווחים בין האריחים ,בדבק שיש או
אפוקסי ,ובשלב האחרון עוברים לליטוש מרצפות שיש באמצעות אבן יהלום ,המקנה מראה ישר ,אחיד
ומבריק לרצפה כולה.
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ליטוש מרצפות שיש מתאים לא רק למרצפות ישנות שאיבדו מהברק שלהם .מרצפות חדשות מגיעות
בגודל שאינו אחיד ,עובדה הגורמת לעיתים קרובות למראה לא אחיד של האריחים ולמרווחים לא אחידים
ביניהם .ליטוש מרצפות שיש לאריחים חדשים מאפשר קבלת מראה חלק ,ישר ואחיד .במקרה כזה מומלץ
לחכות כשבוע עד שבועיים אחרי התקנת הרצפה ורק אחרי שהתשתית התייבשה והתייצבה כראוי.

ליטוש אבן שיש – שלבי הביצוע

תהליך ליטוש אבן שיש כולל כמה שלבים עיקריים:

בשלב ראשון חורצים ומעמיקים את הפוגות שבין האריחים על ידי דיסק יהלום ,שואבים ביסודיות את
המשטח מלכלוך וממלאים את הפוגות בדבק שיש ,בגוון דומה לצבע האריחים .להבדיל מרובה ,חומר
האיטום בליטוש אבן הוא דבק המתאים לפיגמנט של האריח ולא משנה את צבעו עם הזמן.

שלב הליטושים הוא השלב הבא בתהליך .ליטוש אבן שיש מתחיל בליטוש באמצעות אבן גסה ,הנועד
ליישר את השטח עד לקבלת משטח ישר ואחיד .יש לציין כי שלב זה יוצר שריטות על גבי האריח ,אבל כל
ליטוש שיבוא לאחר מכן ,יוריד שכבה נוספת מהאבן ויקנה לאריח בסופו של דבר מראה אחיד ,חלק ומבריק
ביותר.

אחרי שמסיימים את שלב הליטוש ומנקים את הרצפה באופן יסודי ,מורחים חומר איטום בשם סילר – חומר
מונע ספיגה הנמרח על כל המשטח .רק אחרי שמסיימים את השלבים הללו ומוודאים כי הרצפה יבשה
לגמרי ,פונים לשלב הסופי ,הלא הוא ההברקה הקריסטלית ,המשווה לאריחים את המראה המבריק והנוצץ
האופייני כל כך לליטוש אבן שיש.

ליטוש שיש  -על מה צריך לשים לב?

ראשית מומלץ לבצע את עבודת ליטוש השיש רק בתום עבודות בית נוספות הדורשות שיפוץ או בניה .זאת
בכדי לא לפגוע ברצפה המלוטשת שוב על ידי שריטות ,כתמים או לכלוכים שאינם יורדים כתוצאה
מהשיפוץ .יחד עם זאת ,במידה ויש צורך גם בצביעת הקירות – אזי מומלץ לבצע ליטוש שיש לפני הצביעה,
מאחר ופעולת הליטוש מעלה המון אבק בחדר.
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בנוסף לכך נאמר כי בין כל השיטות ,השלבים ,המכונות והדגשים הרבים חשוב להבין כי ליטוש אבן שיש
הינה עבודה המצריכה ניסיון ,דיוק ומיומנות רבה ואינה עבודה לחובבנים ,שכן טעויות בעבודת ליטוש שיש
עלולה לפגוע במרצפות ואף להוביל לנזק בלתי הפיך.
www.xpolish.co.il
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