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תכונות עיקריות ושימושים:
מיועד להכנת תשתית בטון מוחלקת לאיטום  •

נוח לשימוש, עיצוב והחלקה  •
מתייבש במהירות  •

חזק במיוחד  •
תשתית חלקה עליה מצפים בחומרי איטום:   •

  צמנטים, ביטומנים, אפוקסי וכד‘6

הוראות שימוש וישום 
הכנת התשתית ואזור היציקה 

וודא שהסביבה המיועדת לעבודות הבטון תהיה נקייה מאבק, שמן ומלחים   •  
הרטב את התשתית היטב והמתן מספר דקות  •  

לתוצאה משופרת, הרטב את התשתית היטב, פזר צמנט והתחל מיד      •  
   ביישום המדה

הכנת התערובות ויישום
שפוך כ- 3.5 ליטר מים נקיים אל כלי קיבול   •  

שפוך את תכולת השק אל המים והמתן מספר דקות   •  
ערבב בעזרת טוריה או מסטרינה עד לקבלת תערובת אחידה והמתן 3  •  

דקות וערבל שוב (נוח ונכון יותר לערבל בעזרת מערבל חשמלי)   
הוסף מעט מים לפי הצורך וערבל שוב  •  

התערובת שתתקבל תדמה לשמנת מוצקה  •  
מרח את החומר בעזרת מלג‘ נירוסטה. צפה את הריצפה והצנרת     •  

(שכבר בוטנה)   
עובי ציפוי מומלץ 8-15 מ“מ  •  

החלק שוב את פני המדה עם מלג‘ נירוסטה  •  

בקרת איכות עצמית
הכן קוביות של 10X10 ס"מ והבא למפעלנו   •  

אנחנו נבדוק עבורך את החוזק בלחיצה   

הנחיות כלליות ואזהרות
כדי להגיע לתוצאות מיטביות הקפד על:

5ºC-35ºC 'טווח טמפ  •  
משך השימושיות (POT LIFE) עשוי להשתנות על פי הסביבה ותנאי מזג אוויר   •  

תערובת שהחלה להתייבש אינה ניתנת לשימוש חוזר   •  
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש   •  

יש לבצע אשפרה למחרת היציקה ובמשך יומיים  •  
תוספת מים מעבר לכמות המומלצת מחלישה את התערובת  •  

יש לסגור פני החלק העליון של היציקה בעזרת מלג'   •  

דרישות תקנים והתאמה 
מתאים לחוקת הבטון, תערובת יבשה במינון אחיד ומבוקר  •  

נבדק במכון התקנים ועמד בחוזק לחיצה של ב-20  •  
מכיל אגרגטים מובחרים שנבדקו ונמצאו מתאימים לתקן הישראלי  •  

מכיל צמנט איכותי טרי מצובר נושא תו תקן ישראלי  •  
נבדק ומבוקר בתהליך היצור  •  

התערובת מכילה גיר, דולומיט, קוורץ, צמנט ומוספים  •  

ניקוי 
במים זורמים כל עוד התערובת לא התיבשה   •  

אחסון
אחסון המוצר במקום מוצל ויבש   •  

לשימוש עד 6 חודשים באריזתו המקורית והשלמה  •  

אחריות 
כל המידע הנו 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
בשל מגבלות מובנות אין אנו יכולים לפרט על גבי האריזה את כל 

היישומים ואת כל סוגי התשתית. על כן, אנו ממליצים לפנות לפני תחילת 
השימוש במוצר אל המחלקה הטכנית לשם קבלת הנחיות מפורטות.

בכל מקרה אין החברה אחראית לתקלות הנובעות מיישום לקוי אשר 
התבצע בשונה מההנחיות של המחלקה הטכנית
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אזהרות ובטיחות
הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע בעור ובעיניים. השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה 

מים ופנה לייעוץ רפואי. פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. לא למאכל
רשימת הסיכונים והוראות הבטיחות (כנדרש בת"י 2302): מגרה את העור, מערכת הנשימה והעיניים. *הכיתוב בלשון זכר מתייחס לזכר ונקבה כאחד
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