ביטום REPAIR
חומר שיקום צמנטי
עדכון11/19 :

מק"ט:

ביטום  REPAIRהינו חומר שיקום צמנטי אשר מורכב מתערובת מוכנה לשימוש
תיאור המוצר
לאחר הוספת מים בלבד.
משמש לתיקונים אופקיים ואנכיים
מפתח חוזק מוקדם גבוה
זמ זמן עבידות כ 25-30 -דקות (ב  20°cו 50% :לחות יחסית)
נוח לעבודה ידנית (טיקסוטרופי)
מעכב קורוזיה בברזל הזיון
אינו מתכווץ
חוזק הידבקות גבוה ללא פריימר
אינו קורוזיבי -ללא קלציום כלוריד
עובי לשכבה מ 5 -מ"מ עד  25מ"מ

שימושים

מפרט טכני

תיקון ושיקום בטון:
עמודים וקורות בטון
רמפות ,חניונים
מדרכות ,אבני שפה
צינורות בטון ותעלות
מנהרות
בטון טרומי ,בטון דרוך
פירים מבטון
חורי קידוח
קירות תמך
סתימת כיסי חצץ (סגרגציות)
רולקות
תכונה
צמיגות
משך עבידות
חוזק לחיצה  24שעות
חוזק לחיצה  28יום
חוזק כפיפה  28יום
הצטמקות חופשית  24שעות
הצטמקות מרוסנת
כושר ספיגות למים
חוזק הדבקות לבטון במתיחה
( 28יום)

תוצאות בדיקה
טיקסוטרופית
 30דקות
 20מגפ"ס
 50מגפ"ס
 9.0מגפ"ס
 0.5מ"מ למטר
לא נתגלו סדקים
2.06%
 1.9מגפ"ס
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שיטת בדיקה

EN 196-1
EN 196-1
EN 196-1
לפי ת"י  1920חלק 1
לפי ת"י  1920חלק 1
לפי ת"י  26חלק 5
BS EN 1015

ביטום REPAIR
חומר שיקום צמנטי
עדכון11/19 :

מק"ט:
אופן השימוש

הכנת השטח:
יש לנקות את פני השטח משאריות בטון וחלקים רופפים ,שמנים ,גריז וכל גורם
אחר העלול להפריע להידבקות.
במשטחים חלקים יש לבצע חספוס.
יש לשטוף ולהספיג במים את האזור המיועד לתיקון.
בזמן התיקון הבטון יהיה במצב רווי ויבש פנים.
במידה ויש מוט פלדה חשוף ,יש לבצע את הפעולות הבאות:
יש לחצוב את הבטון בסביבת מוט הפלדה עד לעומק של לפחות  20מ"מ מעבר
למוט.
יש להסיר מהמוטות אבק ,שמן וחלקים רופפים.
יש לנקות את החלודה באמצעות התזת חול או אמצעים מכאניים אחרים עד
לקבלת שטח פני נקיים של מוט הפלדה.
יש ליישם בהברשה ביטום  REPAIRעל מוטות הפלדה החשופים ,כשכבת הגנה
נגד קורוזיה .המריחה תהיה בשתי שכבות לפחות ,כדי לכסות באופן מלא את מוטות
הפלדה.

הכנת החומר

הכנת החומר
יש למלא בין  2.9-3.2ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף  20ק"ג של החומר תוך
כדי ערבוב בעזרת מערבל מכני במהירות סיבוב כ 400-סל"ד במשך כ 3 -דקות
לקבלת תערובת עבידה ואחידה
הערה חשובה:
היות ומשך העבידות של ביטום  REPAIRמוגבל בזמן ,אין להכין כמות גדולה מזו
שניתן לנצל במשך כ 25-30-דקות (ב  65% 20°cלחות) .החוזק ההתחלתי בשעות
הראשונות תלוי בטמפרטורת הסביבה .שינוי בטמפרטורת המים ישפיע על קצב
תהליך ההתקשות.

יישום











יש לוודא שמוטות הפלדה באזור התיקון ייעטפו היטב בחומר שיקום לפני
המילוי הסופי.
יש להספיג במים את האזור המיועד לתיקון.
יש ליישם ביטום  REPAIRבאזור התיקון ,ללחוץ ולהחליק בעזרת מרית
(שפכטל).
יש ליישם את החומר בשכבות :עובי השכבה יהיה לא פחות מ 5 -מ"מ ולא
יותר מ 25 -מ"מ .במידת הצורך ניתן לבצע שכבה נוספת כעבור שעה.
ביישום שכבה נוספת יש לחספס שכבה קודמת ולהספיגה במים.
ניתן ליישם שכבה נוספת לאחר התקשות השכבה הקודמת ולדאוג לאשפרה
מתאימה במשך  24שעות הבאות.
יש לשמור על רטיבות השכבה הסופית במשך  3ימים ראשונים.
יש להגן על פני שטח התיקון מפני חום ,קרינת שמש ישירה ורוח כ 12 -שעות
לאחר היישום.
יש לדאוג שהטמפרטורה לא תרד מתחת ל 5°cכ 24-שעות לאחר היישום.
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מק"ט:

הרכב
חיי מדף
גוון
תצרוכת
ניקיון כלים
אזהרות

צמנט ,חול מובחר ,מוספים כימיים ומעכב קורוזיה .
באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד  6חודשים.
אפור
כ 1.8-ק"ג למ"ר לשכבה בעובי  1מ"מ
ניתן לנקות כלים במים כל עוד החומר לא התייבש.
אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית ,הסביבה או החומר נמוכה מ-
 5°cאו גבוהה מ .35°C-
אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש או מעבר לכמות המוגדרת במפרט זה.
אין ליישם על בטקל.

בטיחות

מוצר זה מכיל צמנט .במגע עם רטיבות הצמנט מגיב תגובה אלקלית ולכן יתכנו גירויים
בעור או צריבה בריריות (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.
יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור .במקרה של
מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון .יש להרחיק את החומר מהישג
ידם של ילדים.
שק במשקל  20ק"ג

אריזה

ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך שנים.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת .באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.
הנחיות אלה הינן בגדר המלצות בלבד ואינן מהוות אחריות למוצר .על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר ,היישום
והתנאים הסביבתיים לדרישותיו .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחות אותך.
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