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 80שנות ניסיון בבטון
אנחנו בטמבור מבינים היטב שתחום הבטון הוא אחד המורכבים בעולם הבנייה.
ברור לנו שכדי ליצור תשתיות איתנות ועמידות לאורך שנים ,לספק מענה חדשני לאתגרי הבנייה ולהבטיח
ביצוע איכותי בשטח ,יש צורך בסל פתרונות מקיף ומתקדם ,לצד ידע מקצועי וניסיון מעשי.
לכן ,אנו בטמבור מעמידים לרשותכם את סל המוצרים המקיף והמתקדם בישראל ,יחד עם  80שנות ידע וניסיון.

מערכות בטון מתקדמות לכל אתגר
קו המוצרים שלנו מספק מענה כולל לכל תחום ושלב בעבודות הבטון ,ממוספים מיוחדים לבטון הטרי ,מוצרי
הגנה ושיקום מבנים ,דיוס ועיגון ,דבקים ,איטום ועוד ,ועד לציפויי גמר לבטון.
מערכות הבטון שלנו מספקות מענה לכל סוגי הבנייה הפרטית והציבורית ,מגורים ,מסחר ,תעשייה ,תשתיות,
פרויקטים המציבים דרישות טכניות מורכבות במיוחד ועוד.
המערכות נשענות על מוצרים המיוצרים בסטנדרטים בינלאומיים במפעלנו באשקלון ,ועל מוצרים של חברות
 BASFו NCI-המובילות בתחומן.
כחלק מתפיסת החדשנות ,פועלת בטמבור מחלקת מחקר ופיתוח המקדמת את תחום הבנייה בכלל והבטון
בפרט.

מלווים את הפרויקט שלכם אישית
המגוון הרחב של מערכות ומוצרים באיכות גבוהה ,בשילוב שירותי ייעוץ מקצועיים ואישיים ,מקנים לכם את
הביטחון הדרוש בכל שלב ובכל סוג פרויקט.
צוות היועצים שלנו עומד לצדכם עם מענה פרטני וקשת פתרונות בהתאמה מדויקת ,משלב בחירת החומרים
ועד לליווי בהתאם למצב בשטח .שירותי הייעוץ זמינים משלב אפיון העבודה ,דרך כתיבת המפרט לביצוע,
הדרכה וליווי שוטף של העבודה ,ביצוע בדיקות בשטח ועד מסירת הדוחות הסופיים.
8

שיתופי פעולה עם מותגים בינלאומיים

שיתוף הפעולה עם חברת  - BASFתאגיד הכימיקלים הגדול בעולם ,מסייע לנו לספק את המגוון הרחב
ביותר של פתרונות בתחום עבודות הבטון .חברת  BASFפועלת ביותר מ 80-מדינות ,מפתחת מוצרים
איכותיים ,חדשניים ומובילים .חברה זו נחשבת לחברה הגדולה והמובילה בעולם BASF .העולמית משקיעה
רבות בישראל ,ופועלת בשיתוף פעולה עיסקי רחב עם טמבור בתחומי הבטון ,הן בתוספי הבטון אשר נמכרים
לחברות הבטון המובילות בארץ ובעולם ,והן בחומרי שיקום ,איטום ,גראוטים ופתרונות רבים נוספים .שיתוף
הפעולה בא לידי ביטוי באמצעות ייצור מקומי של מוצרי  BASFבישראל ,על ידי התאמת פתרונות מיוחדים
אשר נדרשים לעיתים לשוק הישראלי ,והן על ידי תמיכה טכנית רחבה באמצעות צוות המומחים והמעבדות
של  BASFברחבי אירופה ,ועל ידי הדרכות מקצועיות לקבלנים ואנשי מקצוע .את אותם מוצרים אשר נמכרים
ומסופקים בתחומי הבטון בישראל ,ניתן למצוא בפרויקטים התשתיתיים הגדולים ביותר באירופה בפרט
ובעולם בכלל.
שיתוף הפעולה שלנו עם חברת  - NCIהמתמחה בייצור צבעי אפוקסי מובחרים ,מבטיח אספקת ציפויים
וצבעים איכותיים למגוון רחב של שימושים בתחום מערכות ציפויי גמר לבטון.
שיתוף הפעולה שלנו עם המותגים הבינלאומיים המובילים בענף ,מוביל להפרייה הדדית בפיתוח מוצרים
חדשים לשוק הישראלי ,ולהיצע פתרונות מלא ליישומים השונים.

יחד בונים את עתיד המדינה
את מערכות הבטון והציפוי שאנחנו מספקים אפשר לראות לכל אורכה ורוחבה של ישראל בפרויקטים
לאומיים ,מסחריים ופרטיים .שיתוף הפעולה בינינו לבין חברות יזום ,הנדסה וביצוע הוא כר פורה לחדשנות,
לצמיחה ולבנייה איכותית בישראל .עם הפרויקטים שביצענו לאורך השנים נמנים מנהרות כביש שש צפון,
הרכבת מתל אביב לירושלים ,הרכבת הקלה בתל אביב ,נמלי הים החדשים ,אגירה שאובה בגלבוע וכוכב
הירדן ,בית מגדלור בתל אביב ,חניון מידטאון וחניון דיזינגוף סנטר בתל אביב ,מפעל  HPאינידגו בקרית גת,
מפעל התפלת מים בשורק ועוד פרויקטים רבים נוספים ברחבי המדינה.
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שיקום
ותיקון בטון
תחזוקה נאותה של מבנים ומיסעות בטון ,הכוללת שיקום כשלים ושחזור תשתיות מבטון ,חיונית
להבטחת חיי שירות ארוכים וצמצום זמן ההפרעה למשתמשים .עבודות שיקום והגנה של מבנים
דורשות ידע ומיומנות בכל שלבי התכנון והביצוע ,שימוש במוצרים המבטיחים מהירות יישום ,רמת
ביצועים גבוהה ועמידות לאורך זמן.

שיקום ותיקון בטון

Structurite Primer
פריימר חד רכיבי למריחה באמצעות מברשת על מוטות זיון חשופים ,למניעת
קורוזיה וחדירת כלורידים לפני עבודות שיקום
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• מכיל צמנט ופולימרים למניעת התפתחות
פלדה
• עמידות גבוהה לפגעי סביבה ,מים וכלורידים
• אינו מכיל ממסים
• מתקשה באזורים לחים וסגורים

שימושים:
• להגנה על מוטות הזיון בפני קורוזיה
וכלורידים לפני שיקום הבטון
• לשימוש כאשר עובי הכיסוי של חומר
השיקום קטן מ 10-מ"מ
• מתאים לסביבה ימית

בעל תו תקן EN 1504-7

גוון
אפור בהיר
גודל אריזה
 5ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.6ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ 0.1 +
ק"ג/מ"א למוט
בקוטר  12מ"מ

STRUCTURITE 100
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• תיקסוטרופי :ניתן ליישום באזורים קשים
לביצוע ,לרבות תקרות ,ללא צורך בטפסות
• חוזק ראשני וסופי גבוה
• מפצה ההתכווצות מבטיח עמידות גבוהה
בפני סדקים
• למוצר ,חדירות נמוכה ועמידות גבוהה בפני
חומרים אגרסיביים
• ניתן ליישום בהטלאה או בהתזה
• הגנה מצויינת לברזלי הזיון ,אינו מצריך
יישום מקדים של פריימר

Repair of concrete structures

מלט צמנטי חד-רכיבי ,תיקסוטרופי ,מחוזק ע"י סיבים פולימריים ,לתיקון ושיקום בטון מזויין
שימושים:
• לעבודות בעובי  5מ"מ עד  40מ"מ לשכבה
• לכל סוגי השיקומים המבניים
• לעבודות שיקום בסביבה ימית
• לעבודות שיקום בסביבה תעשייתית ,בפרט
בסביבה המכילה שמנים מינרליים ,חומרי
סיכה וכדומה
• לשיקום מבנים החשופים לסולפטים
• ליישום באמצעות כף בנאים או בהתזה
בעל תו תקן
 ,EN 1504-3סיווג R4

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.8ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ
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שיקום ותיקון בטון

STRUCTURITE 300
מלט צמנטי חד-רכיבי ,תיקסוטרופי ,מהיר התקשות ,מחוזק ע"י סיבים פולימריים,
לתיקון ושיקום בטון מזויין
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• התקבעות מהירה מאוד (זמן עבידות :כ20-
דקות)
• תיקסוטרופי :ניתן ליישום באזורים קשים
לביצוע ,לרבות תקרות ,ללא צורך בטפסות
• חוזק ראשוני וסופי גבוה
• מפצה ההתכווצות מבטיח עמידות גבוהה
להסדקות
• למוצר ,חדירות נמוכה ועמידות גבוהה בפני
חומרים ותנאי סביבה אגרסיביים
• ניתן ליישום בהטלאה או בהתזה
• הגנה מצוינת לברזלי הזיון ,אינו מצריך יישום
מקדים של פריימר

שימושים:
• לעבודות בעובי  5מ"מ עד  50מ"מ לשכבה
• לעבודות שיקום בהן נדרש קצב התקשות
מהיר במיוחד
• לכל סוגי השיקומים המבניים
• לעבודות שיקום בסביבה ימית
• לעבודות שיקום בסביבה תעשייתית ,בפרט
בסביבה המכילה שמנים מינרליים ,חומרי
סיכה וכדומה
• לשיקום מבנים החשופים לסולפטים
• ליישום באמצעות כף בנאים או בהתזה
בעל תו תקן EN 1504-3
בסיווג R4

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.92ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ

STRUCTURITE FR
תכונות:
	•מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
	•זורם ומצטופף מעצמו ,ללא סגרגציה או
הפרשת מים
	•חוזק ראשוני וסופי גבוה
	•ניתן לשימוש ביציקה ושאיבה
	•למוצר ,חדירות נמוכה ועמידות גבוהה בפני
חומרים ותנאי סביבה אגרסיביים
	•חוזק הדבקות מעולה

שימושים:
	•לעבודות בעובי  10מ"מ עד  100מ"מ לשכבה
	•לשיקומים מבניים המחייבים טפסנות
	•לעבודות במקומות בהם זיון הברזל צפוף
במיוחד ולא ניתן לרטט
	•מתאים לשימוש בסביבה ימית ותעשייתית
	•לשיקום מבנים החשופים לסולפטים
	•ליישום באמצעות שפיכה או שאיבה

בעל תו תקן ,EN 1504-3
סיווג R4

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 2.0ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ
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Repair of concrete structures

מלט צמנטי חד-רכיבי ,נוזלי ומצטופף מעצמו ,לתיקון ושיקום בטון מזויין ביציקה

שיקום ותיקון בטון

MasterEmaco S 1160 TIX
מלט צמנטי חד-רכיבי תיקסוטרופי ,מחוזק ע"י סיבי מיקרו פולימריים ,לשיקום
והחלקת בטון מזויין
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• תיקסוטרופי :ניתן ליישום באזורים קשים
לביצוע ,לרבות תקרות
• ניתן ליישום בהטלאה או בהתזה
• בעל יכולת אשפרה עצמית
• עמידות גבוהה להסדקות ,הן בטווח הקצר
והן בטווח הארוך
• עמיד בפני חדירת מים ,סולפטים וכלורידים
• ללא צורך ביישום מקדים של פריימר

שימושים:
• לעבודות שיקום בעובי  5-50מ"מ
• לכל סוגי השיקומים המבניים ,ליישום
באמצעות כף בנאים או בהתזה
• לתיקון קצוות שבורים ,סדקים ,פגמים
וניתוקים בבטון
• מתאים לשימוש בסביבה ימית

בעל תו תקן EN 1504-3
בסיווג R4

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.75ק"ג/מ"ר
בעובי  1ס"מ

MasterEmaco S 1120 TIX
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• התקשות מהירה במיוחד (זמן עבידות :כ20-
דקות) ,ניתן לצבוע לאחר כ 4-שעות
• תיקסוטרופי :ניתן ליישום באזורים קשים
לביצוע ,לרבות תקרות
• ניתן ליישום בהטלאה או בהתזה
• בעל יכולת אשפרה עצמית
• עמידות גבוהה להסדקות ,הן בטווח הקצר
והן בטווח הארוך
• עמיד בפני חדירת מים ,סולפטים וכלורידים
• ללא צורך ביישום מקדים של פריימר

Repair of concrete structures

מלט צמנטי חד-רכיבי תיקסוטרופי מהיר התקשות ,מחוזק ע"י סיבי מיקרו
פולימריים ,לשיקום והחלקת בטון מזויין
שימושים:
• לעבודות שיקום בעובי  3-50מ"מ
• לעבודות שיקום בהן נדרש קצב התקשות
מהיר במיוחד
• לכל סוגי השיקומים המבניים
• לתיקון קצוות שבורים ,סדקים ,פגמים
וניתוקים בבטון
• מתאים לשימוש בסביבה ימית
• ליישום באמצעות כף בנאים או בהתזה

בעל תו תקן
 ,EN 1504-3סיווג R3

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.6ק"ג/מ"ר
בעובי  1ס"מ
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מלט צמנטי חד-רכיבי ,זורם (משתפך) ומהיר התקשות ,מחוזק ע"י סיבים פולימריים ,לתיקון
משטחי בטון אופקיים כגון מיסעות בטון ,מדרכות וחניונים החשופים לעומסי תנועה קלים עד
בינוניים
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• חוזק ראשוני מהיר במיוחד (פתיחת הדרך
לתנועה תוך שעתיים בלבד)
• חוזקים ראשונים וסופיים גבוהים במיוחד
• חומר זורם ליישום קל (משתפך)
• מחוזק בסיבים פולימריים להתכווצות
מוגבלת ועמידות גבוהה להסדקות
• התנגדות להחלקה אף בתנאי רטיבות
• עמיד בפני פגעי מזג אוויר וסביבה ימית
• הגנה טובה על ברזלי הזיון הודות לספיגות
מים נמוכה ועמידות בפני קרבונציה

שימושים:
• לעבודות בעובי  10-150מ"מ (ניתן להגדיל
את העובי ע"י הוספת אגרגט)
• לשיקום משטחי בטון אופקיים כגון מיסעות
בטון ,מדרכות וחניונים הנתונים לעומסים
קלים עד בינוניים
• לעבודות שיקום מהירות ובתנאי שטח קשים
מאוד ,כאשר נדרשת הפסקת תנועה לפרק
זמן מינימלי
• לשימוש גם במזג אוויר קר או בחדרי קירור
(עד )-10°C
• לכיסוי מסגרות פתחי ביוב קטנים וגדולים
באמצעות תבניות
• לדיוס אבני מדרכה

שיקום ותיקון בטון

MasterEmaco T 1200 PG

בעל תו תקן
 EN 1504-3בסיווג R4

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 20.2ק"ג/מ"ר
בעובי  1ס"מ

MasterEmaco T 1400 FR
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• מחוזק בסיבי פלדה מיוחדים לגמישות
גבוהה ועמידות בפני עומסים דינאמיים
• עמידות גבוהה בפגיעות מכאניות
• חוזק ראשוני מהיר במיוחד (מאפשר פתיחת
הדרך לתנועה תוך שעתיים בלבד)
• חוזק ראשוני וסופי גבוהים במיוחד
• חומר זורם או נוזלי ליישום קל (משתפך)
• בעל חוזק הידבקות גבוה במיוחד
• מחוזק בסיבים פולימריים להתכווצות
מוגבלת ועמידות גבוהה להסדקות
• התנגדות להחלקה אף בתנאי רטיבות
• עמיד בפני פגעי מזג אוויר וסביבה ימית
• הגנה טובה על ברזלי הזיון הודות לספיגות
מים נמוכה ועמידות בפני קרבונציה
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שימושים:
• לשיקום משטחי בטון אופקיים כגון מיסעות
בטון ,מדרכות וחניונים ,בעובי  10-150מ"מ
(ניתן להגדיל את העובי ע"י הוספת אגרגט)
• לאזורים בהם חשיפה לעומסי תנועה
קיצוניים
• לעבודות שיקום מהירות ובתנאי שטח קשים
מאוד ,כאשר נדרשת הפסקת תנועה
מינימלית
• לשימוש גם במזג אוויר קר או בחדרי קירור
(עד )-10°C
• לתיקון מחברים פגומים כגון צנרת ביוב
מבטון
• לכיסוי מסגרות פתחי ביוב קטנים וגדולים,
באמצעות תבניות
• לשימוש פנימי וחיצוני

בעל תו תקן
 EN 1504-3בסיווג R4

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 2.02ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ

Repair of concrete structures

מלט צמנטי חד-רכיבי זורם (משתפך) ומהיר התקשות ,בעל סיבי פלדה לשיקום משטחי בטון
אופקיים כגון מיסעות בטון ,מדרכות וחניונים החשופים לעומסי תנועה גבוהים במיוחד

ציפוי והגנה
על קירות בטון
הגנה על מבנים ,בין אם הם מבטון מזויין או בלוקים ,מחייבת שימוש בחומרים ייעודיים ועבודה
נאותה ,החיוניים להבטחת עמידות גבוהה לאורך זמן ,בנוסף לשיפור החזות של המבנה עצמו.

אינהיבטור על בסיס סילאן המיושם בהתזה על תשתיות בטון (אימפרגנציה) להגנה
מפני לחות ,כלורידים והתפתחות קורוזיה
תכונות:
• מפחית משמעותית היווצרות קורוזיה של
פלדת זיון עקב חדירה של כלורידים
וקרבונטים
• מונע חדירת כלורידים ומים
• חומר נושם :מאפשר מעבר אדי מים החוצה
• הידבקות מעולה לפלדה ,מלטים צמנטיים,
בטון ועוד
• עמידות גם בתנאי לחות גבוהים
• יעילות מוכחת לאורך זמן בכל תנאי הסביבה
(>  7שנים)
• שקוף ,אינו משנה את גוון התשתית

שימושים:
• ליישום בהתזה על גבי בטון מזויין
• מתאים לשימוש על בטון יצוק באתר ,בטון
טרומי ,בטון דרוך ,בטון משוריין סיבי זכוכית
ועוד
• לשימוש על מבנים וגשרים מבטון בסביבה
ימית ואלמנטים הבאים במגע קבוע עם מים

בעל תו תקן EN 1504-2

גוון
שקוף
גודל אריזה
 28/1000ל'
תצרוכת אופיינית
 0.35-0.53ק"ג/
מ"ר

מוצר אפוקסי צמנטי תלת /חד-רכיבי רב-תכליתי ,לאיטום נגד מים ולתיקון והחלקת בטון
תכונות:
• רב-תכליתי :ניתן לשימוש ב 3-הרכבים
שונים
• יכולת הידבקות מעולה למגוון תשתיות
• עמיד בפני לחץ מים שלילי
• חומר נושם :מאפשר יציאת אדי מים ללא
התפתחות בועות
• קצב ייבוש מהיר :ניתן לציפוי מעליו לאחר
 24-48שעות

שימושים:
• כחומר תלת-רכיבי :משמש כשכבת יסוד
למערכות ציפוי על בסיס אפוקסי,
פוליאורתן ופוליאוריאה ,הגנת רצפות
ומערכות איטום
כחומר חד-רכיבי :משמש כחומר שיקום לפני
יישום מערכת ציפוי והגנה
• מתאים לעבודות בעובי  2-40מ"מ
• לשימוש על מגוון תשתיות כגון בטון יבש/
לח ,רצפות בטון ואריחי קרמיקה
• מתאים לשימוש בסביבה ימית

בעל תו תקן
 EN 1504-2בסיווג R4
 EN 13813בסיווג R4

גוון
אפור בהיר
גודל אריזה
 23.5/58.5ק"ג
(תלת-רכיבי)
 25ק"ג (חד-רכיבי)
תצרוכת אופיינית
תלוי הרכב וייעוד
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Protective coating for concrete

MasterSeal P385

ציפוי והגנה על קירות בטון

מאסטר פרוטקט CI 8000

חומר מליטה צמנטי חד-רכיבי ,תיקוסוטרופי ,דוחה מים ,לתיקון ולהחלקת בטון
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• עמידות גבוהה להסדקות ,הן בטווח הקצר
והן בטווח הארוך
• עמיד בפני פגעי סביבה ומתאים לסביבה
בעלת לחות גבוהה
• בעל גימור חלק
• דוחה מים
• בעל תכונות תיקסוטרופיות משופרות
מאפשרות יישום באזורים קשים לביצוע,
לרבות תקרות

שימושים:
• לעבודות שיקום והחלקה בעובי  2עד  5מ"מ
• לתיקון ומילוי כיסי חצץ (סגרגציה) ופגמים
בבטון
• כתשתית לצבע וציפוי או כחומר גמר בפני
עצמו במראה בטון מוחלק
• לשימוש על גבי תקרות וקירות פנים וחוץ,
כולל בחדרים רטובים
• מתאים לשימוש בסביבה ימית ,מנהרות,
מאגרים מים ,מערות ומרתפים
• לשימוש במקומות בהם נדרשת עמידות
גבוהה לשחיקה וכימיקלים
גוון
אפור
גודל אריזה
 20ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.3ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ

ציפוי והגנה על קירות בטון

S 900

Protective coating for concrete
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דיוס ,עיגון
והדבקה
עיגון מבני של מוטות פלדה ,עוגנים ,מכונות וכן קשירה מבנית של חומרים שונים מחייבים שימוש
במוצרים ייעודיים שפותחו במיוחד להבטחת יישום קל ובטוח ,רמת ביצועים גבוהה ועמידות לאורך זמן.

דיוס ,עיגון והדבקה

Master Flow 928
גראוט צמנטי חד-רכיבי ,ראודינמי וחזק במיוחד ,לפילוס בטון ולעיגון של ציוד ומערכות בטון
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• אינו מתכווץ ,מתפשט תוך כדי התקשות
לעיגון מדוייק
• מתקשה ללא הפרשת מים וללא שקיעה
בעת הערבוב
• מפתח חוזק גבוה מאוד
• בעל יכולת זרימה גבוהה :ניתן ליישום
באזורים מורכבים או שאינם נגישים
• אחיזה טובה לבטון ולמוטות הזיון
• עמיד בפני רעידות ולחצים
• עמיד במים ,שמנים ,מלחים וכימיקלים

שימושים:
• לעיגון מערכות בטון כגון יסודות בניין,
קירות מסך ,לוח"דים ועוד
• לעיגון ציוד כגון עגורנים ,שנאים ,טורבינות,
משאבות ,מדחסים ,ברגים ,עוגנים ומוטות
חיזוק
• למילוי חללים בין בסיסי פלדה לתשתית
בטון
• לדיוס באזורים מורכבים או אזורים שאינם
נגישים לשיטות דיוס קונבנציונליות
• לדיוס במקומות בהם יש צורך לדיס במראה
הדומה למלט
• לעבודות בעובי  10מ"מ עד  100מ"מ

בעל תו תקן
,EN 1504-3סיווג R4
EN 1504-6

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.95ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ

Grouting, anchoring and bonding

THORO GRIP
דייס צמנטי מהיר התקשות ונוזלי לעיגון וקיבוע אלמנטים מפלדה
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• תערובת נוזלית הניתנת לשפיכה
• מתרחב במהלך ההתקשות
• ערכי שליפה גבוהים
• עמיד בפני תנאי לחות
• אטום למים ,מיועד להגנה על מוטות פלדה
• מתקשה במהירות  -מגיע להתקשות
ראשונית כעבור  15דקות

שימושים:
• לעיגון ברגי מכונות וציוד כבד
• לעיגון מעקות ,עמודים ,תמרורים ועוד
• לעיגון זיון ומוטות חיזוק מפלדה

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 2.0ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ
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דיוס ,עיגון והדבקה

דייס צמנט (לכבלי דריכה)
דייס צמנטי להגנה ועיגון של כבלי דריכה מפלדה
תכונות:
	•מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
	•כושר נזילות ויחס מים/צמנט נמוך במיוחד
	•התכווצות נמוכה בתהליך ההתקשות
	•בעל חוזק ראשוני גבוה וחוזק גבוה במיוחד
לאחר  28יום

שימושים:
	•לדיוס כבלי דריכה בבטון כגון גשרים,
לוח"דים ,ואלמנטים טרומיים

מותאם לדרישות
תקן ישראלי
ת"י 3 - 466

גוון
אפור
גודל אריזה
 30ק"ג
תצרוכת אופיינית
 2.0ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ

דייס צמנטי לעיגון עוגני סלע וברגי קרקע
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• כושר נזילות ויחס מים/צמנט נמוך במיוחד
• התכווצות נמוכה בתהליך ההתקשות
• בעל חוזק ראשוני גבוה וחוזק גבוה במיוחד
בגמר  28יום
• מאפשר שאיבה קלה
• מגן בפני קורוזיה של העוגנים

שימושים:
• לדיוס עוגני סלע וברגי קרקע (ניתן
להשתמש בעוגנים מברזל רגיל וצינורות
לעיגון)
• לשימוש במנהרות ,מדרונות ,עבודות דיפון
וגשרים

מותאם לדרישות
תקן ישראלי
ת"י 3 - 466

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 2.0ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ
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Grouting, anchoring and bonding

דייס צמנט לעוגנים

דיוס ,עיגון והדבקה

MasterBrace ADH 4000
דבק אפוקסי דו-רכיבי תיקסוטרופי להחלקה ולקשירה מבנית של מגוון סוגי משטחים
תכונות:
	•בעל יכולת הידבקות מעולה
	•ביצועים מכניים גבוהים וחוזק לחיצה/
מתיחה גבוה
	•עמיד לרוב החומצות ,לסביבה אלקלית,
ממסים ופחמימנים נפוצים
	•עמיד במים

שימושים:
• לקשירת מתכת ,עץ ,אבן ,יריעות פחמן,
לרבות בשילוב זה עם זה
• להדבקת אלמנטים מבטון טרומיים
• להחלקה ויישור פני שטח
• לאיטום סדקים לאחר הזרקת (חומר הזרקה)
MasterInject 1360
• לתיקון מקומי של שוליים ,חורים ופגמים
בבטון
• לעבודות בעובי  1עד  3מ"מ
• מתאים לשימוש פנים וחוץ ולאלמנטים
הבאים במגע קבוע עם מים

בעל תו תקן
EN 1504-4

גוון
אפור בהיר
גודל אריזה
 5ק"ג
(כולל  2רכיבים)
תצרוכת אופיינית
 1.6ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ

Grouting, anchoring and bonding

THOROBOND
יסוד מקשר (פריימר) פולימרי חד-רכיבי ,כהכנה למלט לאריחים ולקשירת חומר טרי
לקשה
תכונות:
• מוכן לשימוש
• חוזק מתיחה וגזירה גבוה
• בעל גוון ורוד לאבחנה קלה בין משטחים
שנמרחו לאלו שטרם נמרחו
• על בסיס מים ונטול ממסים
• שומר על תכונותיו הפלסטיות ואינו נעשה
פריך
• אינו מצריך פעולות הכנה לתשתית עליה
מיושם החומר (מלבד הסרת זיהומים,
חומרים ??? ותשתית רופפת)

שימושים:
	•לקשירת מלט או טיח על בסיס צמנט או
גבס ,למשטחים מינרליים חדשים וישנים,
עץ ,מתכת וכו'
	•לקשירת בטון טרי לקשה
	•לשימוש כשכבת הכנה לפני יישום מלט על
אריחים בעבודות חיפוי אופקי ואנכי

בעל תו תקן
ASTMC1042

גוון
ורוד
גודל אריזה
 5ל'  20 /ל'
תצרוכת אופיינית
 0.1-0.4ל'/מ"ר
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איטום
והזרקות בבטון
תחזוקה נכונה של מבנים מבטון חיונית להבטחת חיי מבנה ארוכים.
סדקים וחורים במבנה מערערים את יציבותו ומאפשרים כניסת מים וחומרים אגרסיביים המובילים
להידרדרות מהירה של המבנה ומחייבים טיפול יעיל ומהיר.

איטום והזרקות בבטון

MasterInject 1360
שרף אפוקסי דו-רכיבי ,ללא ממסים ,בעל צמיגות נמוכה מאוד להזרקות בלחץ נמוך
תכונות:
	•צמיגות נמוכה :חודר לסדקים ולחללים
קטנים ביותר
	•הידבקות מצוינת לתשתית
	•חוזק לחיצה ומתיחה גבוה
	•עמיד לחומצות הנפוצות ביותר ,לחומרים
אלקלים ,ממיסים ופחמימנים
	•בלתי חדיר לנוזלים
	•ניתן ליישום בשפיכה או באמצעות משאבות
בלחץ נמוך

שימושים:
	•להזרקות וקשירה מבנית של סדקים
ומחברים קשיחים בקורות ,עמודים ורצפות
בטון (עד  5מ"מ)
	•לעיגון מוטות זיון ולאיטום תפרים מבניים
בקירות ורצפות
	•לשימוש על אלמנטים מבטון מזויין ובלוקי
בטון
	•מתאים לשימוש באלמנטים הבאים במגע
קבוע עם מים
בעל תו תקן EN 1504-5

גוון
שקוף
גודל אריזה
 5ק"ג
(כולל  2רכיבים)
תצרוכת אופיינית
 1.1ק"ג/ל'

sealing and injections in concrete

MasterBrace ADH 4000
דבק אפוקסי דו-רכיבי תיקסוטרופי להחלקה קונסטרוקטיבית ולקשירה מבנית של מגוון סוגי משטחים
תכונות:
• בעל יכולת הידבקות מעולה
• ביצועים מכניים גבוהים וחוזק לחיצה/
מתיחה גבוה
• עמיד לרוב החומצות ,לסביבה אלקלית,
ממסים ופחמימנים נפוצים
• עמיד במים

שימושים:
• לקשירת מתכת ,עץ ,אבן ,יריעות פחמן,
לרבות בשילוב זה עם זה
• לקשירת אלמנטים מבטון טרומיים
• להחלקה ויישור פני שטח
• לאיטום סדקים לאחר הזרקת חומר הזרקה
MasterInject 1360
• לתיקון מקומי של שוליים ,חורים ופגמים
בבטון
• לעבודות בעובי  1עד  3מ"מ
• מתאים לשימוש פנים וחוץ ולאלמנטים
הבאים במגע קבוע עם מים

בעל תו תקן
EN 1504-4

גוון
אפור בהיר
גודל אריזה
 5ק"ג
(כולל  2רכיבים)
תצרוכת אופיינית
 1.6ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ
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מלט צמנטי חד-רכיבי ,מהיר התקשות לעצירת דליפות מים פעילות במבני בטון
ובלוקים
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• התקשות מהירה ביותר ( 2-3דקות)
לסתימה מיידית של דליפות
• התפשטות החומר תוך כדי התקבעות
לאיטום הרמטי
• אינו מכיל חומרים רעילים
• אינו גורם לקורוזיה של הבטון
• אינו מצריך ציוד הזרקה
• מאפיינים מכניים דומים לבטון

שימושים:
• לעצירה מיידית ומלאה של מים זורמים או
חדירת מים תחת לחץ דרך תפרים וסדקים
בבטון
• לאיטום מונע של תפרים בקירות ורצפות,
לפני מריחת חומר איטום THOROSEAL
במרתפים ,מאגרי מים וכו'
• לעיגון מהיר של ברגים ,תעלות ,צינורות,
מעקות ,ציוד סניטרי וכו'
• למילוי תפרים בין סגמנטים של בטון ,כגון
מנהרות ,בלוקים ,מערכות ביוב ,צינורות וכו'
בעל תו תקן
EN 998-1 GP CSIV

איטום והזרקות בבטון

WATERPLUG

גוון
אפור
גודל אריזה
 5/25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.7ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ

קצף הזרקה פוליאוריתני חד-רכיבי ונטול ממסים ,לעצירת פריצות מים קלות עד
בינוניות
תכונות:
	•מגיב רק במגע עם לחות או מים
	•מוכן לשימוש (בתוספת מאיץ בלבד)
	•הידבקות מצוינת לתשתיות רטובות
	•מתנפח עד פי  30מנפחו המקורי
	•נטול ממסים

שימושים:
	•לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות
במנהרות ,פירים ומבנים תת-קרקעיים
מבטון
	•למילוי תפרים ,סדקים וכיסי חצץ האוגרים
מים
	•לשימוש עם ציוד הזרקה חד-רכיבי

גוון
צהוב בהיר
גודל אריזה
 25ק"ג
מאיץ 2.5 :ק"ג
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sealing and injections in concrete

MasterRoc 355 1K

איטום והזרקות בבטון

MasterRoc 355 2K
קצף הזרקה פוליאוריתני דו-רכיבי ונטול ממסים ,לעצירת פריצות מים חזקות
ולעבודות קונסולידציה
שימושים:
תכונות:
	•במגע עם מים נוצר קצף קשיח תוך זמן קצר 	•לעצירה קבועה של פריצות מים חזקות
במנהרות ,פירים ומבנים תת-קרקעיים
מאוד
מבטון
	•מגיב גם ללא נוכחות מים או לחות
	•למילוי תפרים ,סדקים וכיסי חצץ קטנים
	•מחזק ומקשיח את התשתית
האוגרים מים (אינו מתאים למילוי חללים
	• 2הרכיבים מוכנים לשימוש
גדולים)
	•מתנפח עד פי  25מנפחו המקורי
	•ניתן לשימוש בתוספת מאיצים ייעודיים ,לפי 	•לייצוב של סלעים שבורים ,חולות ,חצץ
וחומרי מילוי קרקע
מידת התפיחה הרצויה
	•לשימוש באמצעות ציוד הזרקה דו-רכיבי
	•נטול ממסים

גוון
צהוב בהיר
גודל אריזה
רכיב :A
 25ק"ג
רכיב :B
 30ק"ג

sealing and injections in concrete

MasterRoc 355 1K DW
קצף הזרקה פוליאוריתני חד-רכיבי ונטול ממסים ,לעצירת פריצות מים קלות עד
בינוניות ,באלמנטים הבאים במגע עם מי שתייה
תכונות:
	•מגיב רק במגע עם לחות או מים
	•מאושר למגע עם מי שתייה
	•במגע עם מים נוצר קצף גמיש
	•מוכן לשימוש (בתוספת מאיץ בלבד)
	•הידבקות מצוינת לתשתיות רטובות
	•מתנפח עד פי  30מנפחו המקורי
	•נטול ממסים

שימושים:
	•לעצירת פריצות מים קלות עד בינוניות
במנהרות ,פירים ,מאגרי מים ומבנים תת-
קרקעיים מבטון
	•למילוי תפרים ,סדקים וכיסי חצץ האוגרים
מים
	•לשימוש עם ציוד הזרקה חד-רכיבי

גוון
צהוב בהיר
גודל אריזה
 25ק"ג
מאיץ 2.5 :ק"ג
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שרף אקרילי (הידרו-ג'ל) דו-רכיבי ,מהיר תגובה ,בעל צמיגות נמוכה ,לעצירת זליגות
מים קלות ואיטום ממברני קבוע
שימושים:
תכונות:
	•צמיגות נמוכה ,מאפשרת חדירה בלחץ נמוך 	•לתיקון סדקים עדינים בבטון
	•לאיטום ממברני חיצוני
לסדקים עדינים או עמוקים במיוחד
	•לאיטום קבוע נגד מים במנהרות ,פירים
	•גמישות גבוהה ,מאפשרת תזוזות מבניות
ומבנים תת-קרקעיים מבטון
טבעיות
	•שליטה על מהירות תגובה :בין  14שניות ל•	 3-לעצירה קבועה של זליגות מים קלות דרך
סדקים עדינים
דקות ,ויותר מ 40-דקות בתוספת מעכב
	•לשימוש עם ציוד הזרקה דו-רכיבי
(ב)20°C-
	•הידבקות מצוינת לבטון וסלעים סדוקים גם
כשהתשתית רטובה או לחה
	•החומר הקשוי עמיד בפני חומצות ,חומרים
אלקלים וממסים רבים נוספים
	•מתנפח יותר מפי  2מנפחו המקורי בסביבה
רטובה או לחה וחוזר לנפחו המקורי בסביבה
יבשה
	•ידידותי לסביבה :מאושר למגע עם מי תהום
ואינו פולט רעלנים

בעל תו תקן
 ,EN 1504-5קטגוריה S

איטום והזרקות בבטון

MasterRoc MP 303 CE

גוון
כחול
גודל אריזה
 22.5ק"ג
מאיץ 1 :ק"ג
מקשיח 1 :ק"ג
מעכב 1 :ק"ג

sealing and injections in concrete
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מוספים
מיוחדים לבטון
טמבור מציעה סל מוצרים שלם של מוספים לבטון באיכות גבוהה ,המשפרים את עבודות היציקה,
שאיבה ,גימור וביצועי הבטון בטווח הרחוק.

מוסף פלסטיסייזר מפחית מים לבטון ,על בסיס ליגנו-סולפונאט ,לייצור בטון
ראופלסטי הניתן לשאיבה
תכונות:
	•לייצור בטון אחיד ,זורם ועביד
	•יכולת שאיבה טובה מאוד
	•הפחתת מים משמעותית
	•מונע היווצרות סגרגציה והפרשת מים
	•תכונות גימור מעולות
	•מתאים לשימוש במזג אוויר חם

שימושים:
	•לעבודות בטון עם תכולת צמנט או אגרגטים
דקים נמוכה
	•להשגת גימור בטון חלק ואסתטי
	•לעבודות בטון בהן נדרש חוזקים מכאניים
גבוהים
	•מומלץ לשימוש עם מוספים כולאי אוויר
מסדרת MicroAir

בעל תו תקן ת"י 896-1

| מפחיתי מים

גוון
חום
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
1.213-1.273
אחוז מומלץ
לשימוש
(ממשקל הצמנט)
0.6%-1.3%

מוספים מיוחדים לבטון

MasterRheobuild 700 IL

MasterRheobuild 2000
מוסף סופר-פלסטיסייזר לבטון ,על בסיס נפתלין-סולפונאט ,לייצור בטון זורם וחזק
במיוחד ,עם יחס מים/צמנט נמוך

בעל תו תקן ת"י 896-1

גוון
חום כהה
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
1.16-1.22
אחוז מומלץ
לשימוש
(ממשקל הצמנט)
1.0%-2.3%
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Concrete Admixtures

תכונות:
	•ניתן לשימוש גם עם צמנט המכיל פוצולנים,
סיגים ואפר פחם
	•בטון זורם במיוחד ומצטופף מעצמו
	•הפחתת מים משמעותית בבטון
	•חוזקים ראשוניים וסופיים גבוהים במיוחד
	•מונע היווצרות סגרגציה והפרשת מים
	•משפר תכונות הבטון הקשוי (חדירות,
קיימות ,הידבקות לבטון וכו')

שימושים:
	•לכל סוגי עבודות הבטון (בטון דרוך ,מותז,
טרומי ,יצוק באתר)
	•לייצור בטון אולטרא-חזק
	•מבנים תת-מימיים
	•דיפון מנהרות ()TBM
	•בעבודות בטון בהן נדרשים עבידות וחוזקים
ראשוניים גבוהים
	•מומלץ לשימוש עם מוספים כולאי אוויר
מסדרת  ,MasterAirמוסף סיליקה משפר
ביצועים  MasterRoc MS 610ונוזל אשפרה
MasterCure

מוספים מיוחדים לבטון

MasterGlenium SKY 626
מוסף סופר-פלסטיסייזר נוזלי על בסיס פוליקרבוקסילט ,לייצור בטון ראופלסטי כאשר
נדרש יחס מים/צמנט נמוך ,התקשות מהירה ושמירה על הסומך לאורך זמן
שימושים:
תכונות:
	•לתעשיית הבטון המובא
	•לייצור בטון זורם במיוחד ומצטופף מעצמו,
	•ליציקות  slip formהדורשות זמן התקשות
ללא צורך בריטוט
מהיר
	•עבידות בטון גבוהה לאורך זמן (> 90דק') ,גם
	•ליציקת אלמנטים מבטון עם מוטות זיון
במזג אוויר חם במיוחד
צפופים
	•הפחתת מים משמעותית בבטון
	•מומלץ לשימוש עם מוספים כולאי אוויר
	•חוזקי לחיצה וכפיפה ראשוניים וסופיים
מסדרת  ,MasterAirמוסף סיליקה משפר
גבוהים במיוחד
ביצועים  ,MasterRoc MS 610סיבי מיקרו
	•מונע היווצרות סגרגציה והפרשת מים בבטון
מסדרת  ,MasterFiberנוזל אשפרה
	•משפר תכונות הבטון הקשוי (אטימות,
מסדרת  MasterKureושמן תבניות מסדרת
קיימות ,מודול אלסטיות ועוד)
MasterFinish
בעל תו תקן ת"י 896-1

| מפחיתי מים

משקל סגולי
1.059-1.099
אחוז מומלץ
לשימוש
(ממשקל הצמנט)
1.3%-1.8%

MasterGlenium ACE 440 / 770
מוסף סופר-פלסטיסייזר נוזלי ,על בסיס פוליקרבוקסילט ,לתעשיית הבטון הטרומי

Concrete Admixtures

שימושים:
תכונות:
	•לייצור אלמנטים טרומיים מבטון ראודינמי
	•לייצור בטון זורם במיוחד ומצטופף מעצמו
	•תהליך התקשרות מואץ ,התפתחות חוזקים 	•לעבודות בטון בהן נדרש משך אשפרה
והתקשרות מהירים ,תוך שמירה על חוזקים
מוקדמים וסופיים גבוהים
גבוהים
	•הפחתת מים משמעותית בבטון
	•מונע היווצרות סגרגציה והפרשת מים בבטון 	•מומלץ לשימוש עם מוספים מווסתי צמיגות
מסדרת  ,MasterMatrixמוסף סיליקה
	•משך אשפרה מקוצר
משפר ביצועים  MasterRoc MS 610ושמן
	•תכונות גימור מעולות
תבניות מסדרת MasterFinish
	•משפר תכונות הבטון הקשוי (אטימות,
קיימות ,מודול אלסטיות ועוד)
• :ACE 770לחודשי הקיץ ולמזג אוויר חם
במיוחד
בעל תו תקן ת"י 896-1

גודל אריזה (ל')
1,000 / 10
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
1.042-1.082
אחוז מומלץ
לשימוש
(ממשקל הצמנט)
0.6%-0.9%
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מוסף אבקתי גורם התפשטות לייצור בטון בעל פיצוי בגין התכווצות
תכונות:
	•גורם להתפשטות אשר מפצה על התכווצות
הבטון
	•התפשטות נאותה תוך זמן אשפרה קצר
ביותר ( 24ש' בלבד)

שימושים:
	•לאלמנטים מבטון הבאים במגע עם מים כגון
בריכות ,מאגרי מים ,וצנרת ביוב
	•מבנים מבטון מזויין ומבטון דרוך
	•לאלמנטים טרומיים
	•חיזוקים מבניים לאלמנטים נושאים מבטון
	•לשימוש יחד עם מוספים מפחיתי
מים מסדרת  MasterGleniumאו
MasterRheobuild

| מפצי התכווצות

גוון
אפור
גודל אריזה (ק"ג)
20
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
0.9-1.1
אחוז מומלץ
לשימוש
(ממשקל הצמנט)
2%-3.3%

מוספים מיוחדים לבטון

MasterLife SRA 100

MasterLife SRA 815
מוסף מפצה התכווצות נוזלי לייצור בטון וחומרי מליטה צמנטיים

גודל אריזה (ק"ג)
960 / 190 / 10
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
0.925-0.985
אחוז מומלץ
לשימוש
(ממשקל הצמנט)
1.0%-1.9%
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Concrete Admixtures

תכונות:
	•מפחית התכווצות הבטון וסדיקתו כתוצאה
מייבוש
	•שומר על סומך הבטון לאורך זמן
בטמפרטורות גבוהות
	•מפחית עלויות תחזוקה של הבטון הקשוי
הודות לסדיקה הנמוכה ומניעת חדירה של
גורמים קר וזיביים

שימושים:
	•ייצור רצפות בטון תעשייתיות
	•ייצור רצפות למרכזי ספורט (מגרשי טניס,
ריצה וכו')
	•עבודות ביסוס ואלמנטים קונסטרוקטיביים
מבטון
	•דיפון מנהרות

מוספים מיוחדים לבטון

Pozzolith 132
מוסף מעכב התקשרות נוזלי להגברת חוזקים סופיים בבטון
תכונות:
	•מעכב תהליך התקשרות
	•עבידות גבוהה לאורך זמן
	•יכולת שאיבה טובה מאוד

שימושים:
	•לעבודות בטון בהן נדרשת התקשות
מאוחרת תוך שיפור תכונות הבטון הקשוי
	•מומלץ לשימוש עם מוספים כולאי אוויר
מסדרת MasterAir

בעל תו תקן ת"י 896-1

| מעכב /מאיץ התקשות

גוון
חום
גודל אריזה (ל')
8,000 /1,000 /208
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
1.087-1.147
אחוז מומלץ
לשימוש
(ממשקל הצמנט)
0.2%-0.8%

Master X-Seed 100
מוסף קריסטלי מאיץ התקשות לכל סוגי הבטון

Concrete Admixtures

תכונות:
	•תהליך התקשרות מואץ והתפתחות חוזקים
ראשוניים וסופיים גבוהים
	•מבטל צורך באשפרה בחום
	•הפחתת מים וצמנט משמעותית
	•קיימות גבוהה

שימושים:
	•לכל סוגי הבטון (מובא ,טרומי ,דרוך וכו')
	•מומלץ לשימוש בתעשיית הבטון הטרומי
כאשר נדרש משך אשפרה והתקשרות
מהירים ,תוך שמירה על חוזק ראשוני גבוה
	•מומלץ לשימוש עם מוספים מפחיתי מים
מסדרת  ,MasterGleniumמוספים מווסתי
צמיגות מסדרת  ,MasterMatrixמוספים
כולאי אוויר מסדרת  MasterAirושמן
תבניות מסדרת MasterFinish

גודל אריזה (ל')
1,000 / 25
אחוז מומלץ
לשימוש
(ממשקל הצמנט)
0.5%-6.0%
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מוסף סופר פלסטיסייזר אבקתי על בסיס חומרים פוצולניים לייצור בטון ראופלסטי
בעל קיימות גבוהה בסביבות אגרסיביות
תכונות:
•( – )TDS Total Durability Systemבעל
קיימות גבוהה ועמידות בפני כימיקלים
	•חומר זורם ועביד בעל יחס מים-צמנט נמוך
ופעילות פוצולנית גבוהה
	•הבטון המתקבל בעל חוזק לחיצה וכפיפה
גבוהים

שימושים:
	•לאלמנטים הנמצאים בסביבות אגרסיביות,
כגון יציקות תת-מימיות או ביציקות בקרקע
רוויה
	•לשימוש בבטון HPC (High Performance
 – )Concreteבעל קיימות גבוהה וביצועים
מעולים
	•מומלץ לשימוש יחד עם מוספים מפצי
התכווצות מסדרת  ,MasterLifeמוסף כולא
אוויר  MasterAir 160ונוזל אשפרה מסדרת
MasterKure

| ביצועים מעולים

גוון
אפור
גודל אריזה
 20ק"ג
משקל סגולי (ג'/
סמ"ק)
0.6-0.8
אחוז מומלץ
לשימוש (ממשקל
הצמנט)
10%-15%

מוספים מיוחדים לבטון

MasterRheobuild 3000 TDS

MasterRoc MS 610
מוסף סיליקה אבקתי לייצור בטון בעל ביצועים מעולים

גוון
אפור
גודל אריזה
 20ק"ג
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
0.55-0.7
אחוז מומלץ
לשימוש (ממשקל
הצמנט)
5%-15%
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Concrete Admixtures

תכונות:
	•משנה את המבנה הנקבובי של הבטון ויוצר
תערובת צפופה ועמידה יותר בפני נזקי
סביבה
	•הבטון המתקבל בעל חוזק מוגבר
	•בעל קיימות ועמידות גבוהה בפני פגיעות
מכאניות וכימיות
	•מונע הפרשת מים וסגרגציה בבטון הטרי
	•הבטון המתקבל ניתן ליציקה בשכבות עבות

שימושים:
	•עבודות בטון מותז
	•עבודות ייצור בטון טרומי
	•עבודות בטון יצוק באתר
	•לקבלת בטון אולטרה-חזק
	•בטון עם תכולת צמנט נמוכה
	•מתאים למבנים תת-מימיים
	•דיפון מנהרות ()TBM
	•מומלץ לשימוש עם מוספים מפחיתי מים
מסדרת  MasterGleniumומוספים כולאי
אוויר מסדרת MasterAir

מוספים מיוחדים לבטון

MasterLife WP 1000
מוסף אבקתי לאיטום קריסטלי של בטון
תכונות:
	•גורם להיווצרות קריסטלים בתוך נקבים
קפילריים ומיקרו-סדקים (עד  0.4מ"מ)
	•קיימות גבוהה הודות להיווצרות
הקריסטלים הנ"|ל המשפרים את העמידות
בפני חדירת מים וגורמים קורוזיביים
	•עמיד בלחצים הידרוסטטיים מהצד השלילי
או החיובי של פני הבטון

שימושים:
	•לאלמנטים מבטון בהם נדרשת עמידות נגד
מים ושחיקה כתוצאה מסביבה קורוזיבית
	•מתאים לשימוש בייצור אלמנטים מבטון
הבאים במגע עם מים כגון בריכות ומאגרי
מים ,מבנים תת-מימיים ,ביסוס ,צנרת ביוב,
מנהרות ועוד
	•מומלץ לשימוש עם מוספים מפחיתי
מים מסדרת  MasterGleniumאו
 MasterRhobuildומוספים מעכבי
התקשרות מסדרת MastrePozzolith

| איטום קריסטלי  /שונות

גוון
אפור
גודל אריזה
 20ק"ג
משקל סגולי
(ג'/סמ"ק)
0.67-0.87

MasterRoc HCA 20
מוסף מווסת הידרציה נוזלי ,לעבודות בטון מותז ודיוס בעבודות מנהור

Concrete Admixtures

תכונות:
	•השהיית תהליך ההידרציה ושמירה על
עבידות לאורך זמן ( 6-72ש') ,ע"פ המינון
	•ריבאונד נמוך של החומר המותז
	•חוזקי לחיצה וכפיפה ראשוניים וסופיים
גבוהים במיוחד
	•משפר תכונות הבטון הקשוי (אטימות,
קיימות ,מודול אלסטיות ועוד)
	•אינו מצריך ניקוי המשאבות והצינורות
במהלך הפסקות עבודה
	•מתאים לשימוש עם ציוד התזה סטנדרטי

שימושים:
	•להתזות בטון בתהליך רטוב או יבש
	•לעבודות דיוס backfilling
	•לעבודות מנהור TBM
	•מומלץ לשימוש עם מוספים מפחיתי
מים מסדרת  MasterGleniumאו
 MasterRheobuildומוסף סיליקה משפר
ביצועים MasterRoc MS 610

גוון
צהוב
גודל אריזה
1.7-1.11
תצרוכת אופיינית
0.3%-2%
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מוסף מווסת צמיגות ( )VMAנוזלי בעל ביצועים מעולים לשימוש בבטון ראודינמי
תכונות:
	•מאפשר עבידות וכושר זרימה מעולים של
הבטון
	•מונע היווצרות סגרגציה והפרשת מים
	•אינו משפיע על זמני ההתקשרות והחוזקים
המוקדמים

שימושים:
	•לבטון מצטופף מעצמו ( )SCCוכאשר נדרשת
צמיגות גבוהה
	•לבטון עם תכולת צמנט ואגרגטים דקים
(<  0.25מ"מ) נמוכה
	•מומלץ לשימוש עם מוספים מפחיתי מים
מסדרת MasterGlenium

| שונות

גוון
חום
גודל אריזה (ל')
1,000 / 208 / 25
אחוז מומלץ
לשימוש
(מתכולת הצמנט)
0.25%-1.5%

מוספים מיוחדים לבטון

MasterMatrix 150

MasterAir 160
מוסף כולא אוויר ,נוזלי ,לעבודות בטון יצוק באתר

גודל אריזה
1,000 / 208 / 10
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
1.00-1.02
אחוז מומלץ
לשימוש (ממשקל
הצמנט)
0.03%-0.2%
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Concrete Admixtures

תכונות:
	•עבידות גבוהה
	•קיימות גבוהה ועמידות בפני מחזורי
הקפאה/הפשרה
	•תכולת אוויר קבועה לאורך זמן ,ללא צורך
בערבוב חוזר
	•יכולת שאיבה טובה מאוד
	•תכונות גימור מעולות
	•מונע היווצרות סגרגציה והפרשת מים

שימושים:
	•לעבודות בטון יצוק באתר
	•לשימוש בתערובות בטון עם אגרגטים קלי
משקל

מוספים מיוחדים לבטון

MasterFinish RL 411
נוזל להפרדת תבניות מבוסס חומרי גלם מתחדשים ,לשימוש עם כל סוגי הבטון
תכונות:
	•מאפשר שחרור תבניות קל
	•עבידות וכושר כיסוי גבוהים
	•צמיגות נמוכה
	•שומר על ניקיון פני הבטון ,ללא כתמים או
בועות
	•הגנה טובה בפני קורוזיה תוך שמירה על
נקיון התבנית
	•אינו מונע הידבקות שכבת ציפוי או צבע
לבטון

שימושים:
	•לעבודות בטון יצוק באתר ולתעשיית הבטון
הטרומי
	•לתחזוקה של מערבלי בטון

| נוזל תבניות

גוון
שקוף –
צהבהב בהיר
גודל אריזה (ל')
1,000 / 210 / 20
משקל סגולי
(ק"ג/ל')
0.88
תצרוכת אופיינית
(מ"ל/מ”ר)
8-12

Concrete Admixtures
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מדה

ציפוי אפוקסי מצלם את פני התשתית  -ככול שהתשתית חלקה ויפה ,תוצאות הציפוי יהיו טובות
ויפות יותר .המדה תפקידה להחליק את הבטון הלא אחיד במראה ,ולהוות בסיס איתן וחזק למערכות
ציפוי אפוקסיות ו/או אלסטומריות.

מדה

מדה מתפלסת FL70
מדה מתפלסת להחלקה ופילוס משטחי בטון
תכונות:
	•חזקה במיוחד
	•יישום קל
	•עמידות גבוהה בחום
	•יכולת התפלסות מעולה
	•תחום עוביים 3-70 :מ"מ

שימושים:
	•פילוס ויישור פני שטח התשתית
	•מיועדת להדבקת שטיחים
	•הדבקת PVC
	•תשתית לפרקט
	•תשתית לציפוי אפוקסי

גודל אריזה
 25ק"ג

מדה מתפלסת 50
מדה מתפלסת להחלקה ופילוס משטחי בטון

Self-leveling underlayment

תכונות:
	•יישום קל
	•יכולת התפלסות מעולה
	•עובי מקסימלי  50מ"מ
	•תחום עוביים 3-50 :מ"מ

שימושים:
	•פילוס ויישור פני שטח התשתית
	•מיועדת להדבקת שטיחים
	•בסיס להנחת פרקט
	•תשתית להדבקת PVC

גוון
שקוף
גודל אריזה
 5ק"ג
(כולל  2רכיבים)
תצרוכת אופיינית
 1.1ק"ג/ל'
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יסוד

הבסיס לכל מערכת והרכיב החשוב ביותר הינו היסוד ,אשר מהווה את השכבה המקשרת בין התשתית
לציפוי .בחר את היסוד המתאים הן לתשתית והן למערכת המיושמת מעליו.

יסוד

אפיקטלק שקוף

חלק א'  | 572111חלק ב' 572112

יסוד אפוקסי לבטון ,דו-רכיבי ,שקוף המבוסס על שרפי אפוקסי פוליאמיד
תכונות:
	•חדירות מעולה לבטון
	•ייבוש מהיר
	•צמיגות נמוכה
	•מתאים ליישום על קירות
	•דוחה אבק

שימושים:
	•חידוש משטחי אפוקסי ישן באפוקסי חדש
	•חומר הספגה לבטון למניעת היווצרות אבק
	•משמש כיסוד למדה צמנטית

אפיקטלק שקוף
חלק ב‘

אפיקטלק שקוף
חלק א‘

גודל אריזה
 5ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 20
מיקרון יבש מכסה
 22מ"ר

אפיקטלק  SLשקוף

חלק א'  | 572101חלק ב' 572102

יסוד אפוקסי למגוון תשתיות בטון .יסוד אפוקסי דו-רכיבי שקוף ,נטול מדללים ,מבוסס על שרפי
אפוקסי פוליאמין
תכונות:
	•חדירות מעולה לבטון
	•יכולת התחברות למשטחי בטון עד  5%לחות
	•יכולת התחברות למשטחי בטון פורוזיביים
	•שקוף לחלוטין
	• 100%מוצקים
	•אוטם גזים העולים מהתשתית
	•חסר ריח ,ללא תרכובות אורגניות נדיפות

שימושים:
	•יסוד לבטון למערכת ציפוי אפוקסי
	•צפוי שקוף למשטחי בטון

אפיקטלק  SLשקוף
חלק ב‘

אפיקטלק  SLשקוף
חלק א‘

Primer

גודל אריזה
 18ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 200
מיקרון יבש מכסה
 5מ"ר
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יסוד אפוקסי דו-רכיבי שקוף ,נטול מדללים ,מבוסס על שרפי אפוקסי פוליאמין
תכונות:
	• חדירות מעולה לבטון
	• ייבוש מהיר
	• יכולת התחברות למשטחי בטון פורוזיים
	•  100%מוצקים
	• חסר ריח ,נטול מדללים

שימושים:
	• יסוד לבטון למערכת ציפוי אפוקסי
	• ציפוי שקוף למשטחי בטון
	• מתאים כיסוד לפני ציפוי אפוקסי המיושם
באותו יום (ייבוש מהיר)

יסוד

אפיקטלק PU

חלק א'  | 572107חלק ב' 572108

אפיקטלק PU
חלק ב‘

אפיקטלק PU
חלק א‘

גודל אריזה
 5ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 200
מיקרון יבש מכסה
 5מ"ר

פוליפריים 450

חלק א'  | 572303חלק ב' 572304

יסוד אפוקסי לתשתיות בטון .דו-רכיבי ,שקוף ,נטול מדללים ,נושא תו תקן אירופי EN13578:2004
תכונות:
	•התחברות מעולה למשטחי בטון
	•התחברות מעולה לבטון ירוק (חדש)
	•התחברות מעולה לבטון לח או רטוב (ללא
מים עומדים)
	•חדירות מצוינת לבטון
	•קל ליישום ושימוש

שימושים:
	•יסוד לבטון למערכות פוליאוריאה
	•יסוד לבטון למערכות אפוקסי
	•בריכות שחייה
	•בריכות אגירה
	•חניונים תת קרקעיים
	•מנהרות
	•מפעלים

תקן אירופאי:
EN13578:2004

40

Primer

גודל אריזה
 30ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 200
מיקרון יבש מכסה
 5מ"ר

יסוד

SINPRIMER FONDI UMIDI

חלק א'  | 645144חלק ב'  | 645145חלק ג' 645146

צבע יסוד אפוקסי מבוסס מים תלת-רכיבי ,המתאים למשטחים רטובים ומשטחי בטון בעלי לחץ שלילי.
הדבקות מעולה לאריחים אבנים ומרצפות אקרשטיין
תכונות:
	•אדהזיה מעולה לבטון  3.5מגה"פס (ASTM D
 )4541או שבר בבטון
	•טווח טמפ' ביישום 10-40°C
	•טווח שרות טמפ' 35-110°C
	•קל ביישום

שימושים:
	•מאפשר התחברות לבטון לח
	•מאפשר התחברות לתשתיות בטון למניעת
עליה קפילרית של מים בלחץ שלילי
	•מבודד מלחות בתוך קירות ובתשתית
	•משמש כצבע יסוד למערכות ציפוי אפוקסי
ופוליאוריאה לרצפה רווית לחות
	•אוטם סדקים נימיים בתשתית

SINPRIMER
FONDI UMIDI
חלק ב‘

SINPRIMER
FONDI UMIDI
חלק א‘

גודל אריזה
 10ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 200
מיקרון יבש מכסה
 5מ"ר

Primer
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ציפוי עליון

המרכיב החשוף והגלוי במערכת – חייב לעמוד בדרישות הפרויקט לגבי חוזק ,עמידות ,מראה ואחזקה
תוך התחשבות בתנאי הסביבה ומיקום המערכת (חיצוני  /פנימי).

טמפלור TR

ציפוי עליון

חלק א'  | 577741חלק ב' 577702

ציפוי אפוקסי דו-רכיבי מבריק ,ללא ממיסים ,המשמש כציפוי משתפך ()Self-leveling
להשמה בעובי  0.8-4מ"מ .ניתן גם ליישם כציפוי יציק (מסוג גראוט אפוקסי) בעוביים של  5-15מ"מ
תכונות:
	•עמידות מעולה לשחיקה וללחץ מכאני
	•מצטיין בעמידות מעולה למים עומדים
	•עמידות טובה לכימיקלים (יש להיוועץ
במחלקה הטכנית) ,שמנים וממיסים
	•קל לניקוי
	•נוח מאוד לעבודה בקיץ ובחורף
	•שקוף לחלוטין
	• 100%מוצקים
	•מתאים לתקן  EN13501ותקן ישראלי 755

שימושים:
מיועד לציפוי רצפות בשכבה עבה ובאיכות
גבוהה .אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים.

מתאים להשמה ב:
• חניונים
• רצפות ייצור במפעלים
• מחסנים
• מטבחים

בעל תו תקן EN13501
תקן ישראלי 755

גודל אריזה
 18ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 1
מ"מ מכסה  1מ"ר

TAMAFLOOR DEGADUR 526 MMA

חלק א'  | 577533חלק ב' 577535

ציפוי דו-רכיבי ללא ממיסים ,המשמש כשכבת עליון במערכת  .MMAהציפוי מהיר ייבוש המתאים לסביבה
רטובה ויבשה ,מומלץ לתעשיית המזון

TAMAFLOOR
DEGADUR 526
MMA
חלק ב‘

TAMAFLOOR
DEGADUR 526
MMA
חלק א‘

גודל אריזה
 25ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 1
מ"מ מכסה  1מ"ר

TOP COAT

תכונות:
	•יכולת התפלסות גבוהה
	•עמידות טובה מאוד לקרינת  ,UVתיתכן
הצהבה קלה
	•ייבוש מהיר (תוך  1-2שעות ניתן לעלות
רגלי על המשטח)
	•ייבוש והתקשות גם בטמפרטורה נמוכה
(עד)-30°C -
	• גמישות גבוהה ( 43%התארכות)
	•עמידות למים חמים ושמנים עד לטמפ' של
80°C
	•עמידות לשחיקה ( )Shore D 55וללחץ
מכאני () 33 MPa
	•קל לניקוי
	•נוח מאוד לעבודה בקיץ ובחורף
	•בעל השתפכות מעולה Self-Leveling

שימושים:
מיועד לציפוי רצפות כשכבה עליונה במערכת
 ,MMAמתאים למפעלי מזון ,אולמות ייצור,
מטבחים ,מפעלי תרופות ועוד .אינו מתאים
לציפוי קירות מאונכים
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ציפוי דו-רכיבי נטול מדללים ,המשמש כשכבת ביניים במערכת  .MMAהציפוי מהיר ייבוש,
מיועד לשימוש פנימי
תכונות:
	•יכולת הרטבה טובה למלאנים ופיגמנטים
	• ייבוש מהיר (תוך  1-2שעות ניתן לפסוע על
המשטח)
	•ייבוש והתקשות בטמפרטורה נמוכה (עד
)-30°C
	•גמישות גבוהה (כושר התארכות )43%
	•עמידות כימית גבוהה לחומצות ,אלקליים
ולכימיקלים רבים (בהתאם למשטר שטיפה,
יש להתייעץ עם יועץ טמבור לפני כל יישום)
העמידות אינה כוללת שמירת גוון
	•עמידות לשחיקה ( )Shore D 63וללחץ מכאני
() 23 MPa
	•קל לניקוי
	•נוח מאוד לעבודה בקיץ ובחורף
	•בעל השתפכות מעולה Self-Leveling

שימושים:
מיועד לציפוי רצפות כשכבת ביניים במערכת
 ,MMAמתאים למפעלי מזון ,אולמות ייצור,
מטבחים ,מפעלי תרופות ועוד.
אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים.

TAMAFLOOR
DEGADUR 418
MMA
חלק ב‘

ציפוי עליון

TAMAFLOOR DEGADUR 418 MMA

חלק א'  | 577532חלק ב' 577535

TAMAFLOOR
DEGADUR 418
MMA
חלק א‘

גודל אריזה
 25ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 1
מ"מ מכסה  1מ"ר

TAMAFLOOR DEGADUR B71 MMA

חלק א'  | 577531חלק ב' 577535

צבע יסוד על בסיס מתילאקרילט דו-רכיבי ,מהיר ייבוש ונטול מדללים .הצבע משמש כיסוד במערכת MMA
לציפוי רצפות ומשטחי בטון אופקיים
תכונות:
	•ייבוש מהיר (תוך  1-2שעות ניתן לעלות על
המשטח)
	•ייבוש והתקשות בטמפרטורה נמוכה
()5-30°C
	•התחברות טובה לתשתית
	•בעל חדירות מעולה לרצפות בטון

שימושים:
מיועד לשימוש כיסוד לציפוי רצפות במערכת
 .MMAאינו מתאים לציפוי קירות מאונכים
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TOP COAT

גודל אריזה
 200ק"ג
(חבית)
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 1
מ"מ מכסה  1מ"ר

טמגלס PE

ציפוי עליון

חלק א'  | 390XXXחלק ב' 391129

צבע עליון פוליאוריתני פוליאסטר אליפטי דו-רכיבי .קיים בשלוש רמות ברק ובגווני RAL
תכונות:
	•עמידות חיצונית מעולה
	•עמידות מעולה לקרינת  UVתוך שמירה
מירבית על ברק וגוון מקוריים
	•עמידה גבוהה לאווירה קורוזיבית
ותעשייתית
	•עמידות גבוהה למגוון כימיקלים
	•עמידות גבוהה בשחיקה

שימושים:
	•צבע עליון לשימוש פנימי וחיצוני כחלק
ממערכת צבע עבור מבני פלדה ובטון
המצויים באווירה קורוזיבית ו\או באווירה
ימית
	•צבע עליון לרצפות בטון
	•מתאים לרצפות האנגרים למטוסים ,עמידות
גבוהה
	•צביעה חיצונית של מבנים באווירה קשה או
בקו המים

טמגלס PE
חלק ב‘

טמגלס PE
חלק א‘

גודל אריזה
 5ליטר
 18ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 50
מיקרון יבש מכסה
 11מ"ר

אפוקסי EA-4

חלק א'  | 644xxxחלק ב' 643022

צבע אפוקסי פוליאמין עליון דו-רכיבי (א'+ב')
תכונות:
	•עמידות טובה מאוד במגע אקראי
עם כימיקלים ומוצרי נפט (כגון
סולר,קרוזין,מזוט)
	•עמידות מצוינת באווירה קורוזיווית של
חומצות חלשות
	•עמידות מצוינת בשחיקה

שימושים:
	•מתאים כצבע עליון לרצפות בטון וקירות
במפעלי תעשייה כימית
	•מתאים כצבע עליון במערכות לצביעת
מתכות
	•מתאים כעליון לרצפות אפוקסי ,מחסנים
וחניונים בסביבה פנימית
	•מיועד לשימוש פנימי

אפוקסי EA-4
חלק ב‘

אפוקסי EA-4
חלק א‘

TOP COAT

גודל אריזה
 5ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 150
מיקרון יבש מכסה
 4מ"ר
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צבע אפוקסי על בסיס מים דו-רכיבי ,המכיל סיבי גרפיט בעל דרגת הולכת חשמל סטטי גבוהה
תכונות:
	•בעל הולכה אלקטרוסטאטית גבוהה
	•קל ליישום
	•ידידותי לסביבה

שימושים:
משמש כשכבת ביניים לצביעת רצפות בטון
לסביבה תעשייתית:
	•מיושם מעל ליסוד אפוקסי כמו אפיקטלק SL
או טמפלור TR
	•מומלץ לחדרים נקיים ואולמות ייצור של
רכיבים אלקטרוניים
	•באזורים בהם יש סכנה להיווצרות ניצוץ
חשמלי והצתה כתוצאה מעבודה עם חומרים
דליקים
	•אולמות בהם מאוחסנים חומרים פציצים

ביניים אנטי סטאטי
WB
חלק ב‘

ציפוי עליון

ביניים אנטי סטאטי WB

חלק א'  | 572140חלק ב' 572141

ביניים אנטי סטאטי
WB
חלק א‘

גודל אריזה
 18ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 200
מיקרון יבש מכסה
 5מ"ר

עליון אנטי סטאטי

חלק א'  | 582017חלק ב' 582018

ציפוי אפוקסי דו-רכיבי מבריק בעל הולכה אלקרוסטאטית המבוסס על שרפי אפוקסי
נבחרים ,ללא ממיס ,המשמש כציפוי משתפך ( )Self levelingלהשמה בעובי  1.5מ"מ
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עליון אנטי סטאטי
חלק ב‘

עליון אנטי סטאטי
חלק א‘

גודל אריזה
 18ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1.5ליטר בעובי
 1,500מיקרון יבש
מכסה  1מ"ר

TOP COAT

תכונות:
	•הולכה אלקטרוסטאטית :תורם לכושר
הולכה ופריקה של חשמל סטטי
	•עמידות כימית :מצטיין בעמידות מעולה
למים ועמידות טובה לכימיקלים רבים,
שמנים וממיסים
	•עמידות לשחיקה :עמידות טובה מאוד
לשחיקה וללחץ מכני האופייני למעבר הולכי
רגל ועומס בינוני ,כגון :מלגזות
	•ניקיון והיגיינה :קל לניקוי .ניתן לנקות
בדטרגנטים המשמשים ברצפות ביתיות
	•השתפכות :בעל השתפכות מעולה
	•אסטטיקה ונראות :ניתן לקבל את המוצר
בשלל גווני ה  -RALבאמצעות הוספה של
משחת גיוון חיצונית המסופקת יחד עם
המוצר

שימושים:
מיועד לציפוי משטחי אפוקסי בעלי הולכה
אלקטרוסטאטית ברמת גימור גבוהה כגון:
	•חדרים נקיים ואולמות ייצור של רכיבים
אלקטרוניים
	•באוזרים בהם יש סכנה להצתה כתוצאה
מעבודה עם חומרים דליקים ,תוך פריקה של
חשמל סטטי
	•אולמות בהם מאוחסנים חומרים נפיצים
	•משמש כשכבת מגן על בטון באולמות
אחסון לממסים ,מצברים והיכן שנדרשת
עמידות כימית גבוהה

ציפוי גמיש

היתרון בשימוש במערכת בעלת יכולת התארכות ( ,)ELONGATIONהוא בכך שהמערכת מגשרת
על תנודות התשתית ומונעת היווצרות סדקים בציפוי עצמו ,תוך שמירה על אטימה ,חוזק ועמידות
בשחיקה.

פוליאוריאה טהורה עמידה לכימיקלים ,פוליאוריאה ארומטית דו-רכיבית ,מהירת התקשות ,המכילה 100%
מוצקים ,לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה
תכונות:
	•יישום חם באירלס ייעודי דו-ראשי
	•יכולת התארכות עד 450%
	•עמידות מעולה לכימיקלים
	•עמידות לדלקים
	•אטימות מלאה
	• 100%מוצקים ללא פליטת VOC
	•מיושם בעוביים של  1-2.5מ"מ
	•השמשה מהירה של האובייקט הנצבע (עד 1
ליום)

שימושים:
	•מאצרות
	•חדרי קירור
	•בריכות אגירה
	•רצפות תעשייה
	•מגדלי קירור
	•מכלי אחסון
	•מיכלי דלק

ציפוי גמיש

פוליהארד 100

חלק א'  | 941500חלק ב' 941508

גודל אריזה
 200ליטר
(חבית)
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 1
מ"מ מכסה  1מ"ר

סופרפלקס 441

חלק א'  | 941500חלק ב' 941501

פוליאוריאה ארומטית טהורה דו-רכיבית ,לעבודות איטום והגנה על בטון ופלדה
תכונות:
	•זמן הגעה ל 95%-חוזק מרבי –  8שניות
	• 100%מוצקים
	•ניתן ליישום בטווח טמפ' של -50-80°C
	•יכולת התארכות עד 450%

שימושים:
	•מאצרות
	•קרונות משא
	•חדרי קירור ומגדלי קירור
	•ציפוי צינורות
	•רצפות תעשייתיות
	•בריכות אגירה ומכלים למים
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Flex toping

גודל אריזה
 200ליטר
(חבית)
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 1
מ"מ מכסה  1מ"ר

ציפוי גמיש

פוליהארד WB 100

חלק א'  | 941500חלק ב' 941508

פוליאוריה טהורה מאושרת למגע מי שתייה .פוליאוריאה ארומטית ,מהירת התקשות מתאימה
לתשתיות פלדה ובטון
תכונות:
	•מאושר על-פי  ANSI/NSF 61למגע ישיר עם
מי שתייה
	• 100%מוצקים
	•יציבות תרמית מעולה
	•עמידות בקור עד 29°C
	•שומר על גמישותו בטמפרטורות נמוכות
	•התקשות מהירה  -יבש למגע תוך 20-30
שניות
	•עומד בהנחיות  USDAלמגע מקרי עם מזון
	•למוצר אישור NSF
	•המוצר עומד בתקן אירופאי EN1504
	•המוצר עומד בתקן אירופאי EN DIN-13578

שימושים:
	•מפעלי התפלה
	•מתקני טיפול במים ושפכים
	•מפעלי מזון
	•אווירה ימית
	•מיכלים ובריכות מים מבטון ופלדה
	•חדרי קירור
	•רצפות מחסנים

בעל תו תקן EN1504
DIN EN-13578

גודל אריזה
 200ליטר
(חבית)
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 1
מ"מ מכסה  1מ"ר

פוליקולד 100

חלק א'  | 942021חלק ב' 942022

פוליאוריאה אליפטית פוליאספרטית שקופה ביישום קר .גמישה ,דו-רכיבית ומהירת התקשות.
מיועד ליישום על משטחי בטון ומתאים לשימוש פנימי וחיצוני
תכונות:
	•גוון יציב ועמיד בפני קרינת UV
	•ברק :מבריק
	• 100%מוצקים
	•ניתן ליישום בעובי של עד  150מיקרון
בשכבה אחת
	• 65%התארכות
	•התקשות מהירה
	•ניתן ליישום במברשת וברולר
	•שקוף לחלוטין
	•ניתן לגיוון

שימושים:
	•לצביעה פנימית וחיצונית
	•עמידות גבוהה לאימפקט
	•יבוש מהיר בטמפרטורות נמוכות
	•כמו כן מתאים לצביעה עליונה של רצפות
אפוקסי לקבלת מראה משודרג ומהודר כגון:
	•רצפות תעשייתיות
	•מבני פלדה ובטון באווירה ימית
	•חדרי קירור
	•רצפות מחסנים
	•ציפוי עליון עמיד  UVלמשטחי פוליאוריאה
	•מתאים לדקים מעץ (אורן ,איפאה)
ודלתות עץ

פוליקולד 100
חלק ב‘

פוליקולד 100
חלק א‘

Flex toping

גודל אריזה
 5ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 150
מיקרון יבש מכסה
 6מ"ר
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חניונים

ציפוי לחניונים נע מציפוי קשיח (אפוקסי) ועד גמיש (פוליאוריאה ,פוליאוריטאן) .המערכות השונות
חייבות לעמוד בתקינה ישראלית –  ,2279תוך שמירה על עמידות בשחיקה ,מקדם החלקה ועמידה
בתקן אש ישראלי .921

טמפלור ECO

חניונים

חלק א'  | 577540חלק ב' 577541

ציפוי אפוקסי דו-רכיבי ,בעל התנגדות להחלקה לפי ת"י –  .2279מבריק ,ללא ממסים להשמה בעוביים
 0.2-0.4מ"מ מתאים לדרישות תקן ישראלי " .2279התנגדות להחלקה על משטחי הליכה קיימים ושל
מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה" בדרגת מניעת החלקה R11
תכונות:
	•עמידות למים עומדים
	•עמידות לשמן
	•עמידות בפני שחיקה לעומס בינוני
	•קל ליישום
	•קל לניקוי
	•כלכלי
	• 100%מוצקים
	•מונע החלקה
	•מתאים לת"י  2270בדרגה 11R

שימושים:
	•משטחי בטון ללא יסוד
	•משטחי מתכת עם יסוד מתאים
	•מדרגות חירום
	•חניונים
	•משטחים רטובים
	•מטבחים תעשייתיים

טמפלור ECO
חלק ב‘

טמפלור ECO
חלק א‘

עומד בדרישות התקן
הישראלי R11 2270

גודל אריזה
 18ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 300
מיקרון יבש מכסה
 3מ"ר

טמפלורסיל 230

577525

סילר לבטון .אוטם חד-רכיבי ,שקוף ,מיועד לאיטום וחיזוק משטחי בטון ,אבן טבעית ,בטון מוטבע,
מדות דקורטיביות ועוד .משמש כחומר אימפרגנציה (הספגה) בעל חדירות מעולה למשטחי בטון
תכונות:
	•עמידות למים
	•מונע איבוק של משטחי הבטון
	•ייבוש מהיר
	•חיזוק בטון פורזיבי
	•ברק גבוהה
	•קל לניקוי
	•קל ליישום ושימוש
	•שקוף לחלוטין

שימושים:
	•חניונים פרטיים
	•אולמות ייצור
	•מדה מתפלסת
	•מקלטים ציבוריים
	•מחסנים

טמפלורסיל 230

Car Park

גודל אריזה
 4ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 25
מיקרון יבש מכסה
 10מ"ר
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ציפוי אפוקסי רב עובי למשטחי בטון .דו-רכיבי ,מבריק ,ללא ממיסים ,המשמש כציפוי משתפך
( )Self levelingלהשמה בעובי  0.8-4מ"מ .ניתן גם ליישם כציפוי יציק (מסוג גראוט אפוקסי) בעוביים של
 5-15מ"מ
תכונות:
	• 100%מוצקים
	•עמידות מעולה למים
	•עמידות לשמן
	•יכולת השתפכות מעולה
	•קל לניקוי
	•עמידות גבוהה לשחיקה

שימושים:
	•מפעלים
	•חניונים
	•מעצרות
	•בתי מגורים

חניונים

טמפלור מיקס

חלק א'  | 577998חלק ב' 577999

גודל אריזה
 30ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 1
מ"מ מכסה  1מ"ר

טמפלור PU

חלק א'  | 577553חלק ב' 577554

ציפוי פוליאוריתני ,דו-רכיבי מבריק ,נטול מדללים ,המשמש כציפוי משתפך ( .)Self-levelingבעל עמידות
לפגיעות נגיפה ,עמיד בטמפרטורות נמוכות .להשמה בעובי  0.3-3מ"מ.
תכונות:
	•עמידות מעולה למים ועמידות טובה
לכימיקלים רבים (ראה טבלת עמידויות),
שמנים וממיסים
	•עמידות מעולה לשחיקה וללחץ מכאני
	•קל לניקוי
	•נוח מאוד לעבודה בקיץ ובחורף
	•בעל השתפכות מעולה

שימושים:
	•ציפוי חניון עילי
	•ציפוי רצפות על תשתית לוחדים
	•מפעלים
	•איטום גגות

טמפלור PU
חלק ב‘

טמפלור PU
חלק א‘
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Car Park

גודל אריזה
 18ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1מ"ר לליטר
לקבלת  1מ"מ

מאצרות

מאצרה הינה אמבטיה (בדרך כלל מבטון) עליה מותקן מיכל ,תפקיד המאצרה הוא לאגור (לאצור) את
הנוזלים הנשפכים מהמיכל ולמנוע את חלחול הנוזל למי התהום.

ציפוי אפוקסי פנולי דו-רכיבי (א' +ב') ,רב-עובי ,נטול מדללים ()SOLVENTLESS
תכונות:
	•עמידות מעולה בפני כימיקלים
	•עמיד בפני מי ברז ,מי ים ,ביוב ,תמלחות,
מים מזוקקים ,שמנים ,דלק גולמי ,דלקים,
מדללים ,חומצות מהולות ובסיסים מרוכזים
	•עמידות מצוינת כנגד שחיקה
	•משנה את גוונו במגע עם כימיקלים ואור
ללא פגיעה בתכונותיו

שימושים:
	•משמש כציפוי פנימי למיכלי בטון ולאגירת
כימיקלים שונים
	•מתאים לציפוי רצפות וקירות באווירה
קורוזיבית חריפה
	•ציפוי פנימי של מיכלים לאחסון מי תהליך
	•שוחות ואגני ביוב לשפכים ביתיים
	•אגני חמצון ,אחסון שמנים ,דלקים
וכימיקלים (לפי טבלת עמידות כימית של
המוצר)

מאצרות

ציפוי אפוקסי 308

חלק א'  | 577034חלק ב' 577035

ציפוי אפוקסי 308
חלק ב‘

ציפוי אפוקסי 308
חלק א‘

גודל אריזה
 18ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 500
מיקרון יבש מכסה
 2מ"ר

טמגרד EN 100

חלק א'  | 579000חלק ב' 579005

צבע אפוקסי דו-רכיבי ,רב-עובי ,נטול מדללים המבוסס על שרפי אפוקסי-נובולק

טמגרד EN 100
חלק ב‘

טמגרד EN 100
חלק א‘

גודל אריזה
 5ליטר
 18ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 500
מיקרון יבש מכסה
 2מ"ר
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Secondary containment

תכונות:
	•משמש יסוד ועליון
	•בעל עמידות מעולה לכימיקלים לחומצות
ולבסיסים
	•בעל עמידות מעולה לשחיקה
	•משנה את גוונו במגע עם כימיקלים ואור
ללא פגיעה בתכונותיו

שימושים:
	•מתאים לצביעה פנימית של מיכלים לאחסון
נפט גולמי ,חומרים הידרוקרבוניים ,מדללים,
מי ים ,מי תהליך ,מי שפכים ,מים חמים וכו'
	•מתאים לצביעת מאצרות ומשטחי בטון
למגע אקראי עם כימיקלים
	•מתאים לשירות באווירה קורוזיבית קשה
בתעשייה הכבדה ובמגע עם כימיקלים
בהתאם לטבלת עמידויות
	•הערה :עמידות לכימיקלים בכפוף לטבלת
כימיקלים ל EN-100

מאצרות

טמגרד EN 840

חלק א'  | 579030חלק ב' 579035

צבע אפוקסי פנולי דו-רכיבי ,נטול מדללים ,רב-עובי המבוסס על שרפי אפוקסי נובולק

תכונות:
	•מתאים לצביעת מיכלי דלק
	•עמידות מעולה לנפט גולמי עד  90מעלות
	•בעל עמידות טובה לכימיקלים ולמדללים
	•רב-עובי
	•משנה את גוונו במגע עם כימיקלים ואור
ללא פגיעה בתכונותיו

שימושים:
	•מתאים למעצרות של מיכלים לאיחסון נפט
גולמי ,דלק נטול עופרת ועוד
	•עמיד בחשיפה לחומרים הידרוקרבוניים ,מי
ים ,מי תהליך ,מי שפכים
	•מתאים למגע אקראי עם כימיקלים

טמגרד EN 840
חלק ב‘

טמגרד EN 840
חלק א‘

גודל אריזה
 18ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 500
מיקרון יבש מכסה
 2מ"ר

Interline 949

חלק א'  | 6420734חלק ב' 6420744

צבע יסוד למערכת וניל אסטר  -מיועד למערכות עמידות בחומצות וכימיקלים

Secondary containment

שימושים:
תכונות:
	•חודר לתוך הבטון ומחזק את פני הבטון
	•יסוד חודר לבטון על בסיס Vinyl Ester
	•צבע מיוחד החודר לתוך הבטון מחזק את פני 	•מייצר עיגון חזק וטוב למערכת הצבע
העליונה
הבטון ומייצר עיגון חזק וטוב למערכת הצבע
	•על בסיס Vinyl Ester
העליונה
	•מיושם בשכבה של  75עד 100µm
	• 100%מוצקים – (ללא דילול)
	•זמן המתנה ליישום שכבה הבאה בטמפ' של
 - 25°Cמינימום  2ש'  /מקס'  7ימים
	•יחס ערבוב – 49 : 1
	•זמן עבידות (לאחר ערבוב ,בטמפ' 25°C) -
 40ד'
גודל אריזה
 20ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 100
מיקרון יבש מכסה
 10מ"ר
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צבע עליון למערכת וניל אסטר ,עמיד בפני חומצות וכימיקלים
שימושים:
תכונות:
	•ציפוי על בסיס  Vinyl Esterעם מילוי פתיתי 	•על בסיס Vinyl Ester
	•מחוזק בפתיתי זכוכית להגברת העמידות
זכוכית
הכימיקלית ולעמידות גבוהה מפני שחיקה
	•מתאים ליישום עם מברשת ,רולר ,או איירלס
	•עמידות גבוהה בפני חומצות חזקות
רגיל
בריכוזים גבוהים
	• 100%מוצקים
	•מיושם בשכבות של  400עד  600mµלשכבה 	•בעל עמידות חיצונית גבוהה כולל קרינת
 ,UVבאזורי שפיכה של חומצות וכימיקלים
	•זמן המתנה ליישום שכבה הבאה בטמפ' של
אגרסיביים
 - 25°Cמינימום  5ש'  /מקס'  2ימים
	•עמידות גבוהה לחומצות ובסיסים בהתאם
	•יחס ערבוב – 49 : 1
לטבלת עמידויות של המוצר
	•זמן עבידות (לאחר ערבוב ,בטמפ' 25°C
 40ד')
	•בעל עמידות כימיקלית מעולה ,מתאים
לציפוי פנימי למכלים
	•עמיד בטמפרטורות גבוהות ,עד  90°Cשל
מגוון חומרים נוזליים המאוחסנים במיכל
	•עמיד בטמפרטורות גבוהות ,עד 135°C
בתנאי יובש (אטמוספירה)

מאצרות

Interline 955

חלק א'  | 6420714חלק ב' 6420724

גודל אריזה
 20ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 500
מיקרון יבש מכסה
 2מ"ר

Secondary containment
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אחר

בפרק זה תמצאו מוצרים המשלימים את המוצרים בפרקים הקודמים  -לכולם תפקיד מוגדר וחיוני
בתוך המערכות ,כגון טייחים וצבע עליון.

צבע עליון פוליאוריתני פוליאסטר אליפטי דו-רכיבי .קיים בשלוש רמות ברק ובגווני .RAL
תכונות:
	•עמידות חיצונית מעולה
	•עמידות מעולה לקרינת  UVתוך שמירה
מירבית על ברק וגוון מקוריים
	•עמידה גבוהה לאווירה קורוזיבית
ותעשייתית
	•עמידות גבוהה למגוון כימיקלים
	•עמידות גבוהה בשחיקה

שימושים:
	•צבע עליון לשימוש פנימי וחיצוני כחלק
ממערכת צבע עבור מבני פלדה ובטון
המצויים באווירה קורוזיבית ו\או באווירה
ימית
	•צבע עליון לרצפות בטון
	•מתאים לרצפות האנגרים למטוסים ,עמידות
גבוהה
	•צביעה חיצונית של מבנים באווירה קשה או
בקו המים

אחר

טמגלס PE

חלק א'  | 390XXXחלק ב' 391129

טמגלס PE
חלק ב‘

טמגלס PE
חלק א‘

גודל אריזה
 5ליטר
 18ליטר
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ליטר בעובי 50
מיקרון יבש מכסה
 11מ"ר

TM 90

חלק א'  | 577000חלק ב' 577001

מלט אפוקסי ,טיקסוטרופי דו-רכיבי מובחר ליישור וגימור של רצפות וקירות בטון נטול מדללים.
ליישום לצורך יישור בעובי  0.2-5מ"מ על שכבת בטון מאוזנת או מאונכת
תכונות:
	• 100%מוצקים
	•מתוכנן כחלק ממערכת עם מוצרי אפוקסי
לרצפות ופוליאוריאה
	•עמידות טובה לנגיפה
	•ניתן ליישום בכף טייחים ובהתזה
	•אדהזיה מעולה לבטון שעבר טיפול מוקדם
	•עמידות כימית טובה מאוד
	•זמן חיים ארוך
	•יישום פשוט
	•ערבוב פשוט

שימושים:
מיועד ליישור וגימור של רצפות וקירות בטון
TM 90
חלק ב‘

TM 90
חלק א‘
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Other

גודל אריזה
 18ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 1ק"ג בעובי 500
מיקרון יבש מכסה
 2מ"ר

פוליסקריד

אחר

חלק א'  | 577527חלק ב'  | 577529חלק ג' 577530

פוליאוריתן צמנט תלת-רכיבי עמיד בטווח טמפ' רחב

תכונות:
	•עמידות מעולה לכימיקלים
	•עמידות מעולה לשחיקה מרובה
	•עמידות במכות ( אימפקט)
	•עמידות בחומצות אורגניות ( יש להיוועד עם
המחלקה הטכנית לפני היישום)
	•טמפ' שירות -40°C / + 135°C
	•אנטי בקטריאלי

שימושים:
	•מפעלי מזון
	•מחלבות
	•אולמות תעשייה
	•מקררים
	•אזורים המקרינים חום גבוהה על הרצפה

פוליסקריד
חלק ב‘

פוליסקריד
חלק א‘

גודל אריזה
 32.5ק"ג
כושר כיסוי
תיאורטי
 2ק"ג בעובי 1,000
מיקרון יבש מכסה
 1מ"ר

Master Flow 928
גראוט צמנטי חד-רכיבי ,ראודינמי וחזק במיוחד ,לפילוס בטון ולעיגון של ציוד ומערכות בטון
תכונות:
• מוכן לשימוש (בתוספת מים בלבד)
• אינו מתכווץ ,מתפשט תוך כדי התקשות
לעיגון מדוייק
• מתקשה ללא הפרשת מים וללא שקיעה
בעת הערבוב
• מפתח חוזק גבוה מאוד
• בעל יכולת זרימה גבוהה :ניתן ליישום
באזורים מורכבים או שאינם נגישים
• היאחזות טובה לבטון ולמוטות הזיון
• עמיד בפני רעידות ולחצים
• עמיד במים ,שמנים ,מלחים וכימיקלים

שימושים:
• לעיגון מערכות בטון כגון יסודות בניין,
קירות מסך ,לוח"דים ועוד
• לעיגון ציוד כגון עגורנים ,שנאים ,טורבינות,
משאבות ,מדחסים ,ברגים ,עוגנים ומוטות
חיזוק
• למילוי חללים בין בסיסי פלדה לתשתית
בטון
• לדיוס באזורים מורכבים או אזורים שאינם
נגישים לשיטות דיוס קונבנציונליות
• לדיוס במקומות בהם יש צורך לדיס במראה
הדומה למלט
• לעבודות בעובי  10מ"מ עד  100מ"מ.

,EN 1504-3סיווג R4
EN 1504-6

Other

גוון
אפור
גודל אריזה
 25ק"ג
תצרוכת אופיינית
 1.95ק"ג/מ"ר
בעובי  1מ"מ
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טיח אפוקסי צמנט תלת-רכיבי ,בעלת יכולת איטום מעולה ,מהיר ייבוש ,חוזק  R4לפי תקן EN 1504\3
תכונות:
	•יכולת התחברות מעולה למגוון תשתיות
	•עמידות ללחץ מים שלילי
	•עמידות בפני עליית לחות מהבטון
	•ייבוש מהיר

אחר

MasterSeal P385
שימושים:
	•יסוד למערכות אפוקסיות /פוליאורתניות/
פוליאוריאה
	•בעל יכולת התחברות לבטון לח
	•בעל יכולת התחברות לאריחי קרמיקה
	•משמש כחוסם לחות בתשתיות בטון

,EN 13813, EN 1504-2
סיווג R4

גוון
אפור בהיר
גודל אריזה
 23.5/58.5ק"ג
(תלת-רכיבי)
 25ק"ג (חד-רכיבי)
תצרוכת אופיינית
תלוי הרכב וייעוד

Other
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משה זמיר | מנהל מחלקה טכנית
MosheZa@tambour.co.il | 054-6737628
אוהד פרידמן | מנהל תחום תשתיות בטון
OhadF@tambour.co.il | 054-6737504
ליאור מלכה | מנהל תחום רצפות ופוליאוראה
LiorM@tambour.co.il | 054-6737614
מוקד המומחים ** | www.tambour.co.il | *6477 :טמבור אנשי מקצוע
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למידע נוסף:

