סופר בטון 30
תערובת בטון מוכנה יבשה
קוד מוצר983258202500 :

תכונות :תערובת מוכנה של בטון ב .30
נבדק במכון התקנים ועמד בחוזק לחיצה של ב ( 30לאחר  28ימים).
נוח לערבוב וליישום.
שימושים :עבודות בטון כלליות כגון :יציקת חגורות ועמודים ,תיקוני שלד ,עבודות פיתוח ועוד.
נתונים טכניים:
שקיעה מתוכננת

 6-5ס"מ

חוזק לחיצה לאחר  28יום

גדול מ 30 -מגפ"ס

טמפרטורה מומלצת ליישום

 35-5מעלות צלזיוס.

צמנט מסוג

CEMI 52.5 - N

גודל

 25ק"ג לשק ,אריזת נייר כפולה

הכנת השטח :יש לנקות את הסביבה שמיועדת לעבודות הבטון מאבק ,שמן ומלחים.
יש לבצע את עבודת הטפסנות והברזל על-פי התקנים הרלוונטיים.
יש להרטיב את אזור היציקה לפני היישום.
אופן השימוש :יש לשפוך את תכולת השק לתוך כלי המכיל  2.5עד  2.8ליטרים מים כך יתקבל חוזק הגדול מ 30 -מגפ"ס ,לאחר מכן יש
לערבב בעזרת טוריה או מסטרינה עד לקבלת תערובת אחידה .יש להמתין  3דקות ולערבב שוב (נוח יותר לערבב בעזרת מערבל חשמלי)/
לצורך ציפוף התערובת מומלץ להדק את התערובת באמצעות הקשה על הטפסנות בעזרת פטיש.
יש לסגור את החלק העליון של היציקה בעזרת מאלג'.
יש לבצע אשפרה כבר למחרת היציקה למשך יומיים.
ניקוי במים זורמים כל עוד התערובת לא התייבשה.
דגשים :בחיבור בין בטון ישן לבין בטון חדש ,יש להקפיד על הרטבה מלאה של הבטון הישן.
להבטחת הידבקות משופרת של בטון חדש לבטון ישן ,יש להשתמש בפריימר.
התקנת קוצים מברזל תגרום לחיבור משופר בין בטון ישן לבין בטון חדש.
לא ניתן להשתמש בתערובת שהחלה להתייבש ואין להוסיף לה מים.
הוספת מים מעבר לכמות המומלצת מחלישה את התערובת.
ניתן להוסיף  1/4ליטר מים (כוס) כדי לקבל שקיעה גבוהה יותר מ 6-ס"מ או להפחית  1/4ליטר מים (כוס) כדי לקבל שקיעה נמוכה מ5 -
ס"מ.
אחסון וחיי מדף :משך השימוש עשוי להשתנות בהתאם לסביבה ולתנאי מזג האוויר.
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב ,בטמפרטורה של  30-5מעלות.
החומר מתאים לשימוש עד  6חודשים מתאריך הייצור ,כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
אזהרות והוראות בטיחות :חובה לפעול בהתאם לתקנים הרלוונטיים .החומר אינו מיועד למאכל .הרחק מהישג ידם של ילדים .מנע מגע
עם העור והעיניים .יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים .במקרה של מגע עם העיניים ,יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים
ולפנות לייעוץ רפואי .יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין .את עלון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל
במוקד המומחים *6477
הערות כלליות :אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש .יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.
במידת הצורך ,יש לפנות למוקד המומחים בטלפון  *6477לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני .אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5-מעלות
או מעל  35מעלות .אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה
במקום אחריות המבצע .כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד .על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ,ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי
התקנים המקובלים ,וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה .טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים
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וההמלצות ללא הודעה מוקדמת ,לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים .על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים
מעת לעת .יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.
שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה ,שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il
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