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Grout Enhancer 
DS-265.0-0809 

 1776משפר רובה 
 
 

 המוצרשם  .1
 1776רובה לטיקריט  משפר

 

 יצרן .2
 נל.יוט אינטרנשילטיקר

 

 תאור המוצר .3
 1776לטיקריט רובה  משפר, 1600ורובה לטיקריט  1500לשימוש עם רובה לטיקריט  מתאים

בעזרת ת המונע חיד ויציבבעלת גוון א חזקה במקום מים כדי לקבל רובה מתאים לשימוש
 רובה בפנים ובחוץ.האידיאלי לכל יישומי  .הגורמים לכתמים יידקים ועובשהתפתחות ח מיקרובן

 שימושים

משפר את הביצועים של רובה על בסיס מלט  ,במקום מיםמתאים לשמוש  1776לטיקריט 
 אריחי קרמיקה, לבנים, שיש ואבן. של התקנותה סוגיעבור כל  פורטלנד

 ותיתרונ

 .הגורמים לכתמים ובשדקים ועיחיהתפתחות  בעזרת מיקרובן מונע •

 מתנקה בקלות עם מעט מים. – ניקויקל ל •

 חזק וקשה של רובה על בסיס מלט פורטלנד. מישקיוצר  –מונע היווצרות אבק וסדקים  •

 וכתמים. בעלת גוון לא יציבשל רובה מצמצם בעיות  – שומר את גוון הרובה •

 או מחום.ים לרובה כתוצאה מכפור מונע נזק –עמיד במים וכפור  •

 מקטין היווצרות כתמים. מצמצם ספיגה. •

 .לשימוש פנימי וחיצוני מתאים •

)ראה: מבחן רצפות לפי רובינסון  TCNAלפי רמות השירות של  "עבודה אקסטרה איכותית" •
ASTM C627) 

 

 הופך את הרובה לעמידה יותר בפני מכות. –משפר גמישות ועמידות  •

 מתאימיםמצעים 

 כל המצעים המתאימים לאריחי קרמיקה ואבן. •

 אריזה

 על משטח. יחידות 40בקבוקים בקרטון,  12ליטר /  0.75בקבוקי 

 על משטח. יחידות 48, בקבוקים בקרטון 6ליטר /  1.85בקבוקי 

 על משטח. יחידות 48בקבוקים בקרטון,  6ליטר /  1.40בקבוקי 

 .דליים על משטח 36ליטר,  19דליים של 

 )מנה אריזות לפי גודל ומספר תואם של חבילות לכל משטח(

 חיי מדף

 (5) שנים שישארו באיכות מעולה למשך חמש ו במפעל יש אחריותארזמיכלים של מוצר זה שנל
  C043ועד   C00אם אוחסנו בטמפרטורה של  ,ממועד הייצור
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 גבלותה

השתמש ברובה מיקלים יש לחזקים. לעמידות בכילא לשימוש במקומות החשופים לכימיקלים  •
 .2000תעשייתית לטפוקסי 

קרמיקה, מרצפות, לבנים ואבן, אינם מהווים תחליף / שרפים, טיט ורובה עבור אריחי  דבקים •
כאשר נדרשת ממברנה לאיטום, יש להשתמש בממברנה מסוג  .לאיטום באמצעות ממברנות

 שיטות תיוק( 9 פרק )ראו ןאב לטיקריט הידרו

 לפני היישום בצעו ניסוי וימים עלולים לקבל כתמים מפיגמנט בזמן היישום.סוגי אריחים מס •
לנקות את האריח. ייתכן שיהיה צורך להשתמש  יכולתכדי לוודא את הב,על שטח בדיקה 

 רובה. סירמבבחומר אוטם או 

 אזהרות.

 .לקבלת מידע בטיחות נוסף MSDS-הנתוני  בדקו את

 עד אשר המשטח יהיה יבש לגמרי. ,גמורה מפני תנועהבמהלך מזג אוויר קר, הגנו על עבודה  •

 14להתקשות במשך  1776או בחדרי קיטור, אפשרו לרובה עם לטיקריט  תת מימי שימושב •
למידע  TDS 192ראה  קיטור.לפני מילוי במים או שימוש בחדר  21°Cבטמפרטורה של  ימים

 נוסף על יישומים אלו.

 מהישג ידם של ילדים. וקיהרח •

 

 ים טכנייםתוננ .4
 מידע על חומרים אורגניים נדיפים/איכות הסביבה

מכון לאיכות הסביבה הלאיכות אויר תוך מבנית של  GREENGUARDהמוצר הוא בעל תעודת 
 למוצרים בעלי פליטה נמוכה למוצר מוגמר. GREENGUARDתחת תקן 

 
 גרם/ליטר. 0.00 אפים גרם/ליטר של מוצר לא מוגמר הינדיהאורגניים החומרים הסך הכל תכולת 

 

 כפיפות לתקן

ANSI A118.7 
 תכונות פיזיות

 .1500לטיקריט  עם רובה  1776שפר רובה לטיקריט מ

שיטת  הבדיקה
 ספציפיקציות תוצאות הבדיקה

חוזק 
 לחיצה

ANSI 
A118.7 
N–3.5 

24.1–
25.5 
MPa 

20.7 MPa 

ספיגת מים 
 ליבוש

ANSI 
A118.7 
N–3.4 

6–7% < 7% 

 

 תכונות עבודה
 .21°C -ב 1500לטיקריט עם רובה  1776ר רובה לטיקריט משפ
 שעות 3 – 2 עבידות זמן

זמן עד לתנועת הולכי 
 רגל

 שעות 12

 שעות 72 זמן עד לתנועה כבדה

  kg/m 31860 משקל רטוב
אולם משקפות הליכי  ,נתונים יכולים להשתנות ללא הודעה. התוצאות המוצגות הינן טיפוסיותה

 ביצועים בפועל בשטח יהיו תלויים בשיטות ההתקנה ותנאי האתר.הבדיקה בהם נעשה שימוש. 



 
 

 

 

 התקנה .5
 הכנת השטח

ים בין האריחים הפסולת מתוך המישקו שומרי המרחק, הסירו את שימושלפני התחלת ה
רטורת וסלקו אבק ולכלוך בעזרת ספוג רטוב. אל תשאירו מים עומדים בחריצים. טמפ

רובה או בחומר איטום אם יש  . השתמשו במסיר32°C -ל 4°Cהתשתית צריכה להיות בין 
 למידע נוסף בנושאי יישום רובה.,לפתרון בעיותבכך צורך. ראו במדריך לטיקריט 

 ערבוב

 1500רובה לטיקריט  לפני השימוש. הוסיפו 1776ה לטיקריט את משפר הרוב ואו נער וערבב
 לכמות מתאימה של משפר  1600רובה לטיקריט או 
 

סל"ד( עד לקבלת מרקם חלק  300איטי ) ביד או בעזרת מערבל ווערבב 1776רובה לטיקריט 
 שנית. ודקות וערבב 10 – 5 המתינו .עבידו

 
 1776משפר רובה לטיקריט 
 1776משפר רובה לטיקריט 

 1500לטיקריט  נוזל
לטיקריט 

1600 
 0.75בקבוק 

 ליטר
  ק"ג 4.5

 1.40בקבוק 
 ליטר

 ק"ג 3.6 

 1.89בקבוק 
 ליטר

  ק"ג 11.25

 ליטר 19דלי 
כ.א. של  10

 ק"ג 11.25
 

 
 

 יישום

עד  את הרובה למישקים וריבעזרת מרית גומי. החד ואת פני האריחים. מרח קלות וביהרט
 שהמישקים ובתנועות אלכסוניות למילוי המישקים. וודא ושיהיו מלאים לגמרי. השתמש

 עליהם )כלומר, "מהווה גשר על החיבור"(. "יושבת"לא רק מלאים ושהרובה 

 

 ניקוי

הסירו את עודף הרובה מפני האריחים בעזרת קצה המרית. החזיקו את  – ראשוני של הרובה  ניקוי
באלכסון לרוחב המישקים בין האריחים כדי  45ומשכו אותה בזווית של  90המרית בזווית של 

 דקות להתקשות הרובה. 30 – 20נו במשך למנוע הוצאת החומר מתוכם. המתי
 

 לח )לא רטוב!( או מגבת לחה. עבדו ספוגאת שאריות הרובה בעזרת  וסלק – ניקוי שני של הרובה
את פני  ולחומר להתייבש. כאשר הרובה בתפרים התקשתה, לטש באלכסון ביחס לתפרים. תנו

 םכשאת והיזהר הערה:ים. וכמות מינימאלית של מ השטח בעזרת כרית ניילון קשה או בד גס
 אריחים עם זיגוג רך או אבן מלוטשת. יםמלטש

 
 ות. הגנופורטלנד מתעכבת בטמפרטורות נמוכ מלטרובה על בסיס התקשות  :הערה למזג אוויר קר

 על עבודה גמורה למשך זמן ארוך יותר במזג אוויר קר.
ד מואצת על ידי תנאי מזג התאיידות הלחות ברובה על בסיס מלט פורטלנ הערה למזג אוויר חם:

על רובה טרייה ועבודה מוכנה כאשר  והגנו לחים. יישמו את הרובה על שטחים אוויר חם ויבש
 .35°Cמתקינים בטמפרטורה מעל 
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 אחריות .6
 . שיטת התיוק9סעיף  ראו

 DS 230.13 אחריות למוצרי לטיקריט 

 : מרכיב של
230.14 DS  שנים למערכת ביתית  15אחריות 

DS 230.12  שנים למערכת 10אחריות 
  

 תחזוקה .7

 ומים. ניטראלי pHבניקוי שיגרתי באמצעות סבון עם  פוקסי חייבתאהרובה של לטיקריט ולט
 

 שירותים טכניים .8
 סיוע טכני

 מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה
  04-6230000ניתן לפנות אלינו לטלפון:

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

 ספרות בטיחות וטכנית
, www.latcrete.com ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר

www.orantechg.com 
 

 שיטת התיוק .9
 מידע נוסף קיים באתרנו.

 :יםטיהרלוונלהלן רשימת המסמכים 

DS 
230.13 

 אחריות מוצר לטיקריט

DS 
230.14 

 שנה לטיקריט  15אחריות מגורים 

DS 
230.12 

 שנה למערכת לטיקריט 10אחריות 

DS 236.0 9235 ממברנת עמידות למים 

DS 256.0  1500רובה עם חול 

DS 258.0  1600רובה ללא חול 

DS 254.3  כרטיס צבעי רובה 

DS 634.0 2000קסי ופאלט  תרובה תעשייתי 

TDS 192 מיים בבריכות התקנת אריחים קר
 שחיה
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