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 שם המוצר .1
 73  לטיקריט

 יצרן .2
 .ונליט אינטרנשילטיקר

 

 תאור המוצר .3
הינו תוסף לטקס המשמש במקום מים בתערובות של צמנט פורטלנד עם  73לטיקריט 

בות הינה גמישה וחזקה יותר מתערו 73חול. תערובת להדבקת אריחים מתוסף לטיקריט 
קונבנציונאליות של חול ומלט. ההדבקה החזקה חשובה במיוחד בהתקנת אריחים 

 זכוכיתיים וזכוכיתיים למחצה.
 שימושים

באזורים הנתונים לעומסים כדוגמת אזורי אריחים מינרליים ואריחי קרמיקה ריצוף ל
 בשל העמידות במכות וזעזועים. 73העמסה, יש להשתמש בלטיקריט 

 
 יתרונות

 ק.אינו דלי •

 גמישות מוגדלת. •

 עמידות הולם משופרת. •
 

 תשתיות מתאימות

 בטון. •

 טיח צמנטי. •

 תערובות צמנטיות. •

 אריחי קרמיקה ואבן. •

 גבס. •

 לבנים. •

 רצו.ט •

 לוחות גבס )ביישום פנימי בלבד(. •

 לוחות צמנט )להתייעץ עם ספק הלוחות לגבי אופן היישום המומלץ בדגש על יישום חיצוני(. •

 אריזה

 .פחים במשטח 48, ליטר 20פח 
 

 כושר כיסוי

 מ"מ. 6מ"מ *  6ליטר בשימוש במרית )מאלדג'(       20 חמ"ר לפ 25.6 -כ
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 חיי מדף

ן בטמפרטורה , במידה ומאוחסשנתיים אחריות לאיכות מעולה למארזים סגורים למשך
 .C °43 -ועד  C °0של 

 
 הגבלות

 לשמור מפני קפיאה. •

 לא להשתמש על תשתיות עץ ומתכת. •

להשתמש  , ישאו אבנים טבעיות הרגישות למים , שיש עם רשת בגבשום שיש ירוקביי •
 .300בלטפוקסי 

דבקים, טיח, רובה, לבנים ואבן אינם תחליפים לאיטום. בדרישה לממברנת איטום  •
 (.שיטת התיוק – 9להשתמש בממברנת לטיקריט ) ראו סעיף 

יחי קרמיקה, אבן, לבנים וכו'.  הערה: על התשתיות להיות יציבות וקשיחות כדי לתמוך באר •
בהדבקה דקה של  L/360הסטייה )דפלקציה( של התשתית תחת כל עומס נתון לא תעלה על 

 = אורך המפתח. Lבהדבקה דקה של אבן, כאשר   L/480קרמיקה/ לבנים  או 
 

 דגשים

 רגל עד לייבוש מלא. בריצוף במזג אוויר קר, להגן על העבודה מפני תנועת הולכי •

 מילדים. להרחיק •
 

 נתונים טכניים .4
 :211בערבוב עם אבקת מלאן  - מאפיינים
 תקן ישים

1999 – 118.4 A ANSI 
 תוצאה הבדיקה

 מיםי 28ח גזירה אריחי פורצלן, לאחר כו
 F 5.2.4בהתאם לסעיף 

2.75 MPa 

בתקן  H 4.4ספיגת מים בהתאם לסעיף 
118.6A 

 5%עד 

כוח גזירה אריחי פורצלן, לאחר טבילה 
 F 5.2.3בהתאם לסעיף  במים

2.28 MPa 

 F  27.6 MPa 6.1חוזק לדחיסה בהתאם לסעיף 
 

 
 

 211, בערבוב עם אבקת מלאן C°21' מפבט –עבידות 
 דקות 40 זמן פתוח :
 שעות 5 זמן עבודה:

 שעות 24 זמן להתחלת תנועה :
 ק"ג/ מ"ק 1637 צפיפות תערובת רטובה :

 
אולם מושפעים  ,ה. הנתונים המוצגים הינם אופיינייםהנתונים עשויים להשתנות ללא הודע

 בשיטות העבודה ותנאי הסביבה. ותמשיטות הבדיקה. התכונות בשטח תלוי
 

 יישום .5
 

 הכנת התשתית
מימת  :מעלות צלזיוס, ישרה, נקייה וללא זיהום כדוגמת 4-32על התשתית להיות בין 

 תוספי אשפרה. יש ליישר בטון גס הסידן, לכלוך, שמן, גריז, צבע מתקלף, סילר לבטון או 
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או לא ישר באמצעות תערובת לטקס של לטיקריט. בטון יבש או מאובק יש לשטוף במים 
 ולאפשר ניקוז לשאריות המים. ניתן ליישם על תשתית לחה. 

מטר. יש  3 -מ"מ ל 6ימים טרם היישום. המישוריות תהיה  28בבטון חדש, יש לאשפר 
להמשיך תפרי התפשטות מהתשתית עד לפני האריח ואין לכסות תפרי התפשטות בדבק, 

-של ה EJ171-91"דרישות מתפרי התפשטות" או פרט  AN-3.8 ANSIבהתאם לתקנות 
TCA . 

 
 ערבוב

. לערבב עד ;*211ק"ג מלאן לטיקריט  80 -עם כ 73ט ליטר של לטיקרי 20להשתמש בפח 
דקות, להתאים את  5-10לקבלת תערובת חלקה וצמיגה לשימוש במלדג'. להמתין 

 התערובת אם נדרש. לערבב שנית וליישם עם מלדג' בגודל מתאים.
 

 מ"מ. 0-0.6צמנט פורטלנד וחול בעל גודל  גרגיר  1:1* לחליפין: תערובת ביחס 
 

 הדבקה

, תוך כדי לחיצה אל נקיהתשתית על  עם החלק השטוח של המלדג' את התערובת יישםליש 
 המשטח. להוסיף דבק ולסרק עם החלק המשונן של המלדג'. 

הערה: להשתמש במלדג' בגודל מתאים לכיסוי מלא של האריח. חיוני להשתמש בכמות 
דבק המתאימה מ"מ. ליישם כמות  2-3דבק מתאימה להדבקה מלאה בעובי מינימאלי של 

ס"מ  20*  20דקות. למרוח דבק בגב האריח באריחים מעל  15-20להדבקת אריחים במשך כ 
במטרה להבטיח הדבקה מלאה ותמיכה טובה. למקם את האריחים, תוך כדי תנועת ריטוט 
קלה. לדפוק על האריח באמצעות פטיש עץ במטרה לייצבו בדבק ולפלסו. לבדוק כיסוי מלא 

 סרה שיטתית של אריחים ובדיקה של כמות הדבק בגב האריח.של דבק על ידי ה
 

 
 

 רובה

מעלות צלזיוס(.  21הדבקה )בטמפרטורה של השעות לאחר  24ליישם רובה לפחות יש 
  , או רובה פרמקולור.1776עם תוסף לטיקריט  1600/  1500להשתמש ברובה לטיקריט 

 .ספקטרלוק, השתמשו ברובה שופרתלעמידות מ
 

 ניקוי

 ת אריחים וכלי עבודה עם מים כל עוד הדבק רטוב.לנקו

 אחריות .6

 . שיטת התיוק9 סעיף ראה
 DS 230.13: אחריות למוצרי לטיקריט       

  

 תחזוקה .7

ניטראלי  pH בעלניקוי שיגרתי באמצעות סבון  מצריכהאפוקסי טהרובה של לטיקריט ול
 תוצאותאולם אפוקסי אינם זקוקים לתחזוקה טומים. כל שאר חומרי לטיקריט ול

עשויים להיות תלויים בתחזוקה נכונה של מוצרים המסופקים על ידי  הההתקנה ועמידות
 יצרנים אחרים.
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 שירותים טכניים .8

 סיוע טכני

 04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 
 04-6231100או לפקס: 

 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

 ות וטכניתספרות בטיח
 www.latcrete.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: 

www.orantechg.com 

 שיטת התיוק .9

 להלן רשימת המסמכים הרלבנטיים:
 DS236.0 :9235ממבראנת אטימה ומונעת סדקים לטיקריט  
 DS 239.0                  :211אבקת מלאן לטיקריט   
 DS 633.0            :    300דבק אפוקסי לטאפוקסי  
 DS 256.0 ( לטיקריט:1500פולי )סדרה -רובה חול מחוזקת טרי 
               :SP-100רובה דוחה כתמים             DS 265.0    :1776לוס לטיקריט תוסף לרובה פ 

DS 631.0 
 DS 230.13                  אחריות למוצרי לטיקריט: 
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