
 

 

 

LATICRETE 2 2 2 
S W I M M I N G  P O O L S  R E N D E R 

ט  י ר ק י ט 2ל 2 2 
 ם המוצרש .1

  222לטיקריט  

 נציגות .2
 אוראנטק גטאור בע"מ

 תאור המוצר .3
 טיח צמנטי מיישר לקירות ורצפות, מיועד  לסביבה רגילה ובריכות שחייה.

 משמש כתשתית להדבקת אריחים.
 קל ונוח ליישום בתוספת מים בלבד.

 הרכב

 מדורגים ומוספים פולימריים. צמנט, אגרגטים

 גוון

 אפור

 אריזה

 שקים במשטח(. 64ק"ג ) 25שק של 

 חיי מדף

 באחסנה מתאימה באזור יבש ומוגבה מהקרקע. חודשים 6 –אריזות סגורות ב

 כיסוי משוערכושר 

 מ"מ . 5ק"ג בעובי  25מ"ר לשק  3-3.3כ 
לץ לבצע בדיקה בשטח כושר הכיסוי משתנה בהתאם לתנאי הסביבה, התשתית, ועוד. מומ

 לצורך הערכת  כושר הכיסוי בפועל.

 אזהרות

 מעלות צלזיוס. 5-35ניתן ליישם בטמפ' שבין  •

 אין ליישם בתנאי שרב, רוחות חזקות או כשצפוי גשם. •

מגע ממושך עם החומר עלול לגרום לגירוי העיניים או העור. במקרה של גירוי , לשטוף בכמות  •
 נדיבה של מים.

 לא לבלוע. •

 מלץ להימנע מנשימת האבק.מו •

 להרחיק מילדים. •

 נתונים טכניים .4
                                     כפיפות לתקן

, בעל היתר תו תקן של מכון התקנים מס' 1חלק   1920 מיוצר לפי תקן ישראלי 222לטיקריט  •
49523 (46473.) 

 ק"ג/ליטר. 1.5משקל מרחבי כ  •

 מגפ"ס. 0.7גדול מ  –חוזק הידבקות  •

  כשעתיים )בהתאם לתנאי הסביבה(. –משך העבידות לאחר תוספת מים לתערובת  •

 מגפ"ס. 2גדול מ  –חוזק כפיפה  •

 מגפ"ס. 7גדול מ  –חוזק לחיצה  •
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 ההתקנ .5

ל התשתית להיות יציבה ונקייה מאבק, לכלוך, שמנים, ציפויים, צבע מתקלף, סילרים, ע •
 ים, יש לשטוף במים. בקרבת ה תשתית מאובקת או שנמצאת תוספי אשפרה לבטון וכו'.

 מ"מ )היישום עם 5בעובי של כ  335iאו לטיקריט  222יש ליישם שכבת קישור מסוג פריימר 
 מאלדג' משונן(.

ימים,  3שעות מתום היישום, יש לבצע אשפרה במשך  24לאחר  222אם לא מיישמים  לטיקריט  •
 פעמים ביום. 3

 כת קבועים או סרגלי עץ נשלפים על מנת להבטיח עובי שכבה אחיד.יש ליישם סרגלי מת •

ליטר מים לערבל מכני ולאחר מכן לשפוך את תכולת השק, לערבב  5-6יש לשפוך  –יישום ידני  •
ע"ג הקיר  222דקות עד שמתקבלת תערובת הומוגנית, מורחים שכבה דקה של לטיקריט  4כ 

מיישרים בעזרת סרגל, ומחליקים עם מאלדג'  ומשליכים כמות נוספת באמצעות כף טייחים,
 עד קבלת העובי והמישוריות הנדרשים.

שופכים את התערובת היבשה למכונת ההתזה ומכוונים עם מד המים כנדרש.  –יישום מכני  •
לאחר התזת החומר יש ליישר בעזרת סרגל ולהחליק בעזרת מאלדג' עד קבלת העובי 

 והמישוריות הנדרשים.

 מ"מ. 8-20בשכבה אחת בעובי  222קריט ניתן ליישם לטי •

 אשפרה
יש להתחיל לאשפר למחרת היישום, שלוש פעמים ביום ובמשך כשלושה ימים )מספר 

 האשפרות וכמות המים יקבעו עפ"י תנאי השטח(.

 ניקוי
 ניקיון כלים באמצעות מים, טרם התייבשות החומר.

 אחריות .6
 123אחריות בהתאם לכתב אחריות ט 

 שירותים טכניים .7
 סיוע טכני

 פרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, מ
  04-6230000פנות אלינו לטלפון:לניתן        

 04-6231100או לפקס: 
 info@orantechg.comאו לדוא"ל : 

 
 ספרות בטיחות וטכנית

 www.orantechg.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר 
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