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תכונות עיקריות ושימושים:
 • תערובת אגרגטים מובחרים עשירה בצמנט איכותי

 • משמשת כשכבת מילוי ותשתית לריצוף
 • מיועדת לשטחים בהם נדרשת הקפדה וחוזק מוגבר כגון מבני

ציבור, חדרים רטובים, מרפסות, ממדים, ועוד
 • מתאימה כתשתית לריצוף משטחי חוץ

(ומחליפה שכבת מצעים מהודקת)

הוראות שימוש וישום 
הכנת התערובת:

התערובת מוכנה ואין צורך להוסיף דבר  •  

אופן הישום
חתוך את השק ופזר את התערובת על גבי התחסית בגובה הרצוי   •  

על גבי המצע ניתן לרצף בשיטות מסורתיות מגוון אריחים  •  
    בעזרת טיט לריצוף

ניתן להרטיב את החומר קלות לאחר הפיזור וכך ליצור תשתית  •  
    מיוצבת דמוית בטון (בחוזק מוגבל)

בשימוש חיצוני יש לפזר את התערובת על גבי אדמה או מצעים  •  
    בעובי שלא יפחת מ 20 ס"מ

רצוי להדק, להרטיב קלות ומיד להניח אבנים משתלבות בשיטה  •  
    המקובלת

הנחיות כלליות ואזהרות
התערובת מוכנה ואין להוסיף דבר  •  

במשטחי חוץ רצוי להדק את החומר, להרטיב קלות ולהניח   •  
    אבנים משתלבות בצורה המקובלת ולהדק

ניתן לדרוך על שטח מרוצף לאחר 24 שעות  •  
מועד העמסת משקל תלוי באופן הישום, ויש להתייעץ עם   •  

    המחלקה הטכנית של שק בטון

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

מתאים לדרישות התקן הישראלי   •  
נבדק במכון התקנים ועמד בחוזק לחיצה של ב-30  •  

נבדק ומבוקר בתהליך היצור  •  
התערובת מכילה גיר, דולומיט, קוורץ, צמנט ומוספים  •  

מכיל אגרגטים מובחרים שנבדקו ונמצאו מתאימים לתקן הישראלי  •  
מכיל צמנט איכותי טרי מצובר נושא תו תקן ישראלי  •  

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 

הנדרשים

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 מפרטות. 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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