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226 Thick Bed Mortar 
מלאן לשכבה עבה 226  

 

 שם המוצר .1

 226לטיקריט 

 יצרן .2

   ונל.יט אינטרנשילטיקר      

 תאור המוצר .3

 מלט: בקפידה שנבחרו גלם מחומרי עשויה מהמפעל מוכנה תערובת ההינ 226לטיקריט 
 Mortar Admix 3701 המוצר עם לשימוש תוכנן 226לטיקריט . מדורגים ואגרגטים פורטלנד

 . דופן יוצא חוזק בעל שהינו פורטלנד מבטון לטקס טיח ליצירת
 

 שימושים .4

 ותיקוני בטון.  מיישר, טיח עבה טיח צמנטי מצעילשימוש פנים וחוץ לשם הכנת 
 

 יתרונות
 ב מראש ללא צורך בערבוב אבקות באתרבמעור ▪

 סון ולערבוב חלא דליק, בטוח לא ▪

 חוסך זמן וכסף -כלכלי ▪

 קל לשימוש, אין צורך בכלים מיוחדים ▪

 לאזורים רטובים ויבשים, קירות, רצפות, תקרות, פנים וחוץ. -רב שימושי  ▪

 תרכובת חזקה ▪

)בהתאם ל: מבחן  TCNAבמיוחד"  בהתאם לרמות הביצוע של  יםכבד מושיםשיל מתאים" ▪
 (ASTM C627ריצפה רובינסון 

 
 מתאימיםמצעים 

 (Mortar Admix 3701)כאשר מערבבים עם 

 בטון ▪

 אריחי קרמיקה ואבן ▪

 לבנים ▪

 *דיקט הדבקה חיצוני ▪

 משטחי בניה מבטון ▪

 צמנט בורד** ▪

 צמנטיטיח  ▪

 טרצו ▪

 עם חיזוק חוטי ברזל. המ"מ מעל ממברנ 50* לשימוש פנים בלבד 
 ** יש להתייעץ עם יצרני לוחות הבטון לגבי הוראות התקנה ספציפיות ובכדי לוודא אפשרות שימוש חיצוני. 
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 אריזה

 שקים למשטח 56ק"ג,  27.3שקים של 

 אורך חיי מדף

שנתיים, אם יאוחסן בטמפרטורה בין כישמור על איכותו במשך המוצר  ,באריזה שנסגרה במפעל
>0°C 43°> -לC 

 גבלותה

 להתקנת שיש ירוק או אבן טבעית רגישה למים   LATAPOXY 300השתמש בדבק יש ל ▪

אינם תחליף  ,חומרי הדבקה / מסטיק, מלט ורובה עבור אריחי קרמיקה, ריצוף, לבנים ואבנים ▪
    ם. כאשר נדרשות יריעות איטום נגד מים יש להשתמש ביריעות איטואיטוםליריעות 

LATICRETE  (10)ראה פרק 
 

 אזהרות
 MSDSלמידע נוסף התייעץ עם 

 הגן על העבודה שהושלמה מפני תנועה עד לייבוש מוחלט.יש לבמזג אוויר קר,  ▪

הימנע ממגע עם עיניים יש למכיל מלט פורטלנד וחול סיליקה. עשוי לגרום לגירוי העיניים והעור.  ▪
 שטוף בצורה יסודית עם מים.יש לאו מגע ממושך עם העור. במקרה של מגע, 

הימנע מלנשום את יש לאין לבלוע. חול סיליקה עלול לגרום לסרטן או לבעיות ריאה חמורות.  ▪
 האבק. באזורים עם אבק, יש ללבוש מסכת נשימה. 

 הרחק מהישג ידם של ילדים.  ▪
 

 נתונים טכניים .5

LEED מידע טכני 

( מטעם 2818UL ULCOMGGמוצר זה קיבל אישור כבעל פליטות כימיות נמוכות )
להגנה ירוקה, לגבי פליטות כימיות בחומרי בניין, חומרי גימור וציוד  ULתוכנית ה 

 לסביבה.  UL( מטעם ה UL 2818)תקן 
 ג"ר/ליטר 0.00)גרם לליטר( במוצר בצורתו לפני שנעשה בו שימוש הוא  VOCסה"כ תכולת 

 
 

 נתוני ביצוע
 Mortar Admix 3701מעורבב עם  226בטון בסיס עבה 

 תוצאות בדיקה / שיטת בדיקה

 ANSI A1186-4.4 <5%ספיגת מים 

 ANSI A1186-6.1 4000-5000 psiחוזק דחיסה 

(33.8.-345 MPa) 

 חזק במיוחד TCNA ASTM C627סיווג שירות 
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 תכונות עבודה
 Mortar Admix (021 C) 3701מעורבב עם  226טיח בסיס עבה 

 שעה 1 בדלי זמן עבידות
 שעות 12 הזמן עד לדריכה של הולכי רגל

 שעות 72 הזמן עד לתנועה כבדה
 3ק"ג/מ 2166 צפיפות חומר רטוב

לשינויים ללא הודעה, התוצאות המוצגות הינן טיפוסיות אך מייצגות את נהלי הבדיקה שבהם נעשה המפרט נתון 
 שימוש. ביצועים בפועל בשטח תלויים בשיטת היישום ובתנאי האתר.

 

 התקנה .6

 הכנת השטח
, ךובעלי מבנה חזק, נקי וללא לכלו C 032לבין  C 04על כל המשטחים להיות בטמפרטורות שבין 

יבשים יש  או . משטחי בטון מאובקיםאשפרהשמן, חומרי סיכה, צבע, חומרי איטום לבטון או חומרי 
התפשטות  תפרילהרטיב ולהרחיק עודפי מים, ניתן לבצע את ההתקנה על שטח לח. יש לספק 

-ANSI – 1080.01אות בתשתית. יש לבצע בהתאם להור התפרים לבאמצעות עבודת הריצוף בכ
37A  בהתאם ל  ו, הכנה על ידי בעלי מקצוע אחרים" אלתפרי התפשטות"דרישותTCNA  171פרט-
EJ "התפשטות בבטון.  תפריאנכיים ואופקיים". אין לכסות  – תפרי התפשטות 

 
 יישום

 מצע בטון*
 :ערבוב מצע בטון עבור רצפות

 Mortar Admix .19 3701ליטר של החומר  2.7עם  226 לטיקריטק"ג של  27יש לערבב שק של 
 2מ 4, ואלה יספקו כ 226 לטיקריט שקים של  7-כ. מתערבבים עם Mortar Admix 3701ליטר של 

  (.מ"מ עובי. יש לערבב למצב בעל סמיכות חצי יבשה )ראה הוראות על גבי השק 25 לכל
 . לגורמים בשטחיחס הערבוב עשוי להשתנות בהתאם 

 
 להדבקההוראות התקנה למצע בטון 

פלטינום או תוסף לטקס  254לפני הנחת הבטון, יש ליישם תערובת דלילה של ציפוי הדבקה עשוי מ 
הדק היטב. לפזר את הבטון ול יש . כל עוד התערובת הדלילה לחה,211מעורבב עם אבקת  4237

או  פלטינום 254מ תערובת דלילה של שכבת דבק שהוכנה  םישש ליאם אתם מניחים אריחים, י
הבטון. כל עוד השכבה הדלילה של הדבק לחה  על 211מעורבב עם אבקת  4237תוסף לטקס 

 . יש להניח את האריחים ולהדקם היטבודביקה, 
  TDS 143ראו הוראות של ציפויים של תערובת דלילה 

 
 להדבקהמצע בטון שאינו 

פוליאתילן או לבד בנייה( על התשתית.  יריעות)למשל  הפרדה יריעותהניח יש ללפני הנחת הבטון, 
רשת  יש להניח ר מכןאחל)בערך מחצית עובי מצע הבטון(  ההפרדה יריעתאת הבטון על יש ליישם 

את שאר מצע הבטון.  יש ליישםמ"מ על פני הבטון. לאחר מכן  X 50מ"מ  50ברזל מגולוון בגודל של 
הדקו היטב. העובי המינימלי לת הבטון ואיש לפזר את רשת המתכת יש לפרוס במרכז מצע הבטון. 

מ"מ. אם מניחים מיד אריחים, יש ליישם ציפוי של תערובת הדבקה  50של מצע הבטון צריך להיות 
על פני הבטון. כל  211מעורבב עם אבקה  4237או תוסף לטקס  254פלטינום -דלילה שהוכנה או מ

 היטב.  ולהדקםריחים את הא יש להניחעוד תערובת הדבק הדלילה רטובה ודביקה, 
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 ותירק*

 ערבוב חומרים 
ליטרים של  Mortar Admix .19 3701ליטר של  3.8ם ע 226 לטיקריטק"ג  27.3שק של יש לערבב 

3701 Mortar Admix  5.8-כהמספיקים לכיסוי של  226שקים של מצע בטון עבה  5מתערבבים עם 
 .עבידהיש לערבב עד לקבלת תערובת מ"מ.  12בעובי של  2מ
 

 התקנה
עם כף טייחים  יש ליישם את החומר על הקיר. הקיר אין צורך בתערובת דליל טיוחליישום של 

את  םיישיש לעם התשתית. ראשית  התקשרות טובהמפלדה, תוך דחיסה של המלט עד לקבלת 
מ"מ. יש לגרד את הבטון לפני שהוא  12על  ה"שכבת הגירוד" שלא תעלה בעוביי -השכבה הראשונה
"השכבה החומה או  -השכבה השנייהאת  םיישיש להתקשתה,  השכבה הראשונהמתקשה. לאחר ש

עובי שכבה זו להגיע ל איןהיטב ליצירת מגע עם שכבת הגירוד.  חומרתוך שמיישמים את ה הצפה"
שכבה באמצעות הישר את יש לשכבות שאמורות לקבל שכבות נוספות. הגרד את יש למ"מ.  15מעל 

ישר את הקצוות לקבלת שכבה אנכית מושלמת ופני שטח בטון חלק. יש ליכף טייחים מפלדה ו
 קיר. הלפני הנחת אריחי  C021שעות בטמפרטורה של  24-כ להשאיר לייבוש של

 
 התערובת סמיכות  –תיקון בטון ופני שטח *

 ערבוב בטון לצרכי יישור פני השטח
ליטר של  Mortar Admix ,19 3701ליטר של  3.8עם  226 לטיקריטק"ג  27ערבב שק של יש ל

 12בעובי   2מ 5.8לכיסוי של בערך המספיקים  226לטיקריט שקים של  5החומר מתערבבים עם 
בהתאם לגורמים  . יחסי התערובת עשויים להשתנותעבידהתערובת ערבב עד קבלת יש למ"מ. 

 בשטח.
 

 התקנה –תיקון בטון ופני שטח 
או תוסף לטקס פלטינום  254מ שכבה של דבק בערבוב דליל שהוכן  םיישיש ללפני הנחת הבטון 

את שכבת הדבק על פני כל הברזל של הבטון המזוין ועל  םיישל יש .211אבקת עם ב במעור 4237
הדק את שכבת יש לכל עוד שכבת הדבק רטובה ודביקה  ,הבטון היציב והנקי ממש לפני הנחת הבטון

הימנע מעבודה יתרה באמצעות יש לוודא כי כל החללים מולאו. ולהבטון בעזרת כף טייחים שטוחה 
 כף הטייחים.

  . הערה: יש ליישם שכבת דבק מדולל גם על הקצוות של מצעי בטון שהותקנו במהלך תקופות עבודה קודמות
 

ההתייבשות של בטון ממלט פורטלנד לוקחת זמן נוסף בטמפרטורות נמוכות. הערת מזג אוויר קר: 
 במזג אוויר קר.  ייבוש מלאיש להגן על העבודה הגמורה עד 

ממלט פורטלנד מוגברת בתנאי מזג אוויר חם ויבש.  ןלחות בבטוההתאיידות  הערת מזג אוויר חם:
 .ועל העבודה הגמורה התערובת שהושמהעל  ןהגוליש ליישם את המלט על פני שטח מורטב 

 
 ניקיון

 את כלי העבודה באמצעות מים וסבון לפני שהחומר מתקשה.  תנקויש ל
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 אחריות .7

 . שיטת התיוק9ראה 
230.13 DSאחריות למוצרי לטיקריט : 

 מרכיב של:
DS 230.05שנים 5 -: אחריות המערכת ל 
DS 230.15שנים 15 -: אחריות המערכת ל 

DS 025.0שנים 25 -: אחריות המערכת ל 
 

 תחזוקה .8

ניקוי שיגרתי באמצעות סבון בעל  יםמצריכ ,של לטיקריט ולטאפוקסי , חומרי איטום ומליטהרובה
pH  ניטראלי ומים. כל שאר חומרי לטיקריט ולטאפוקסי אינם זקוקים לתחזוקה אולם תוצאות

ההתקנה ועמידותה עשויים להיות תלויים בתחזוקה נכונה של מוצרים המסופקים על ידי יצרנים 
 אחרים.

 שירותים טכניים .9

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

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

 ספרות בטיחות וטכנית
 www.latcrete.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: 

www.orantechg.com 
 

 שיטת התיוק .10

 להלן רשימת המסמכים הרלבנטיים:
 

DS 230.13: אחריות למוצרי לטיקריט 
DS 230.05: שנים 5 -אחריות המערכת ל   
DS 025.0: שנים 25 -אחריות המערכת ל  
DS 231.0: LATICRETE 3701 Mortar Admix 
DS 236.0: LATICRETE 9235 Waterproofing Membrane 
DS 230.1: LATICRETE 4237 Latex Additive 
DS 239.0: LATICRETE 211 Powder 
DS 677.0: LATICRETE 254 Platinum 
TDS 143: Slurry Bond Coats When and What to Use 
 
 

http://www.latcrete.com/
http://www.orantechg.com/

