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בטון ללא טפסנות
לביסוס קירות גבס ומדרגות

הכנת התשתית:
• נקה את תשתית הרצפה מאבק, מלחים וזיהומים.

• הרטב את אזור היישום ומרח פריימר לשיפור הדבקות בין בטון ישן לחדש.
• הכן תבנית קלה וניידת מלוחות עץ או אלומיניום בתוואי החגורה.

• חתך אופייני 10 ס"מ X 10 ס"מ.

הכנת התערובת ויישום:
• שפוך כ-2 /2.2 ליטר מים נקיים לכלי קיבול.

• שפוךאת תכולת השק וערבב היטב בעזרת טוריה או מסטרינה עד קבלת תערובת אחידה.
• המתן 3 דקות הוסף מים במידת הצורך וערבב שוב.

• מלאאת הבטון ללא טפסנות לתוך התבנית והדק היטב.
• פרק מיד את הלוחות והעבר למקום אחר.

• לאחר יום ניתן להמשיך לבנות על גבי החגורה את הקיר.

הנחיות כלליות ואזהרות:
.5º-35ºC כדי להגיע לתוצאות מיטביות הקפד על טווח טמפרטורות לעבודה •

• משך השימושיות משתנה על פי תנאי הסביבה ומזג אויר.
• תערובת שהחלה להתיבש בדלי איננה ניתנת לשימוש.

• אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתיבש.
• תוספת מים מעבר לכמות המומלצת מחלישה את התערובת.

בטון ללא טפסנות
לבניית תשתית מדרגות

• להתקנת מחסומים וחגורות איטום בחדרים רטובים
• ומרפסות.

• להתקנת תשתית למדרגות.
• חוזק לחיצה מעל 30 מגפ"ס.
• מועשר עם סיבים פולימרים.

• מרוסן התכווצות.



ניקוי
במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה. �

אחסון
אחסון - המוצר במקום מוצל ויבש. �

לשימוש עד 6 חודשים באריזתו המקורית והשלמה. �

אחריות:
כל המידע הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת לפי מיטב ניסיוננו

והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות החומרים
ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת
המוצר לצרכיו ולדאוג לביצוע נאות של העבודה על פי התקנים

והנדרשים.

הערה
אין אנו יכולים לפרט את כל היישומים ואת כל סוגי התשתית.

על כן אנו ממליצים לפנות לפני תחילת השימוש במוצר אל
המחלקה הטכנית לשם קבלת הנחיות מפרטות .

בכל מקרה אין החברה אחראית לתקלות הנובעות מיישום לקוי
אשר התבצע בשונה מההנחיות של המחלקה הטכנית.
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