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LATAPOXY® 310 
                Stone Adhesive 

DS-679.0-0706 

 310לטאפוקסי 
 

 שם המוצר .1

 310דבק אפוקסי לאבן לטאפוקסי 

 יצרן .2

 .ונליט אינטרנשילטיקר

 תאור המוצר .3

רכיבי חזק, שהורכב במיוחד להדבקה נקודתית של -דבק אפוקסי דו נוה 310לטאפוקסי 
 "זוחל"אינו ושומר על המרקם  310לטאפוקסי  אנכיים. ו אבן על משטחיםאריחים א

 .(35°Cעד )בטמפרטורות גבוהות 

 שימושים

מיקה גדולים על קירות ותקרות, ליישומים נקודתית של שיש, גרניט ואריחי קר הדבקה •
 פנימיים וחיצוניים.

 דבק להדבקת אבן, בטון טרומי ולוחות אבן. •

 מדרגות. אידיאלי להדבקה סביב אח, במעליות וחדרי •

 דבק לחיבור שיש, גרניט ולוחות אבן אחרים על קירות ועל פנלים דקורטיביים. •

 גרניט, שיש ואבנים אחרות.ל דבק •
 
 יתרונות

 .דקות עד שעה 45זמן אשפרה  –הדבקה חזקה ומהירה  •

 בנפח. 1:1ערבוב ביחס  –שימוש קל  •

 אידיאלי לשיש לבן ובהיר, אבנים אחרות ואריחים. –לא מכתים  •

 למכות ורעידות. עמיד •

 לאורך זמן. חיבור עמיד שלא מתבלה •

 סים.יאין ממ –בטוח  •

 מ"מ. 25בהדבקה עד  – אינו זולג •

 דקות. 5-8זמן אשפרה  –קיימת גרסה מהירה  •

 מאושר ע"י גופי התקינה הבאים ליישום חיצוני: •

o ICC 

o IBC 

 תשתיות מתאימות

 בטון. •

 .בלוקים •

 .לבנים /קירות •

 .עץ לבוד לשימוש חיצוני •

 .*צמנט בורדות לוח •

 .אריחי קרמיקה •
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 התייעץ עם יצרן הלוחות בנוגע להמלצות התקנה ספציפיות. *
 

 תשתיות חיצוניות

 .מ' 9. הגבלת גובה יםחיצוני יםשימוש לגבי נא להתייעץ עם השירותים הטכניים

 בטון •
 מ"מ לפחות 150חייב להיות מזוין בעובי של  -
 .לפחות MPa 24חייב להיות בחוזק  -
 לפני ההתקנה מים לפחות י 28 ת בןחייב להיו -

 בלוקים •
 כפולים בלבד whiteקירות  -

 אריזה

 ליטר המכילה: 10של  יחידה •
 Aליטר חלק  5כל ימ -
 Bליטר חלק  5כל ימ -

 ליטר המכילה: 8יחידת מיני של  •
 Aליטר חלק  0.5צנצנות מיני  8 -
 Bליטר חלק  0.5צנצנות מיני  8 -

 ליטר המכילות: 9 –מחסניות  •
 B -ו Aכילות את  החלקים מחסניות המ 15 -

 ללא כבל  310לשימוש עם בוחש לטאפוקסי  -

 ליטר המכילה: 20יחידה מסחרית של  •
 Aליטר חלק  10דלי של  -
 Bליטר חלק  10דלי של  -

 
 של אריזת מחסנית כושר כיסוי

ישתנה בהתאם לכמות הדרושה כדי ליישר את הקיר.  310כושר הכיסוי של דבק לטאפוקסי 
 משטחו של כל אריח או לוח אבן: 10%ת על כיסוי של הטבלה שלמטה מבוסס

 
סטייה 

ממוצעת 
 מקיר ישר

עובי לטאפוקסי 
310 

כיסוי ממוצע 
 ל' 10ליחידה של 

 2מ 30 – 27 מ"מ 3 קיר ישר
 2מ 16 – 14 מ"מ 6 מ"מ 6

 2מ 7.5 – 7 מ"מ 12 מ"מ 12
עם  2מ 27ו מ"מ, א 6בעובי  "נקודות"עם  2מ 14 -כ כסהמחסניות( י 15קרטון אחד )

 מהאריח. 10%מ"מ בכיסוי של  3בעובי  "נקודות"
 

 חיי מדף

שנתיים, אם יאוחסן כבמשך  ישמור על איכותוהמוצר  ,באריזה שנסגרה במפעל
 .43°C> -ל 0°C<בטמפרטורה בין 

 הגבלות

 .C10 - °C35°שטח ליישום: מטמפרטורת ה •

 מוש.לפני התחלת השיחיצוניים, פנה לשירותים הטכניים  יישומיםל •

אבנים  .310לא מומלץ להדביק אבן חול, צפחה ואבנים סופגות אחרות בעזרת לטאפוקסי  •
אלו ואבנים נקבוביות אחרות עלולות להתקלף ולהתפורר בגלל המבנה השכבתי והנקבובי 

 שלהן.
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שטחים להיות שלמים מבחינה מבנית, יציבים וקשיחים מספיק כדי לתמוך : על ההערה
בנים דקות וגימורים דומים. סטיית התשתית תחת כל עומס סטאטי, באריחי אבן/קרמיקה, ל

אריחי של  עבור התקנה דקה L/360 תעבור אדינאמי ומכות, כולל עומסים מרוכזים, ל
 = אורך המפתח. L, כאשר  להתקנה דקה של אבן L/480או  קרמיקה/לבנים

 אזהרות

 למידע בטיחותי MSDS -את ה ראה

 הרחק מהישג ידם של ילדים. •

 , לא מסוכן.עדיןיש ריח  310לטאפוקסי ל •

 במזג אוויר קר, הגן על עבודות גמורות מתנועה עד להתקשותן המלאה. •

 הימנע ממגע עם העיניים ומגע ממושך עם העור. במקרה של מגע, שטוף היטב במים. •

 בדוק את דרישות תקני הבנייה המקומיים. •
 

 נתונים טכניים .4

 תכונות פיזיקאליות
 התוצאה יקהשיטת הבד הבדיקה

 במפעל לטיקריט צמיגות
אין שקיעה 

 25בעובי עד 
 מ"מ

 במפעל לטיקריט  C20°זמן בדלי ב 
 45עד  30

 דקות

 שעות 6 – 5 במפעל לטיקריט C20°ב  זמן אשפרה

 בין שיש גזירהחוזק 
 לבטון 

ANSI 
 A118.3.E-5.5-1999 * 

5 – 6.3 
MPa 

 ANSI לחיצהחוזק 
 A118.3.E-5.6-1999 

57 - 58 
MPa 

 ANSI מתיחהחוזק 
 A118.3.E-5.7-1999 

10.3 – 14.5 
MPa 

 ANSI שוק תרמי
 A118.3.E-5.8-1999** 

7 – 11 
MPa 

 TCA 179-01הנתונים נלקחו מתוך דו"ח 
 האריח הוחלף לשיש מודבק לבטון *

 פורצלןהאריח הוחלף לאריח  **
 

 תכונות עבודה 

 חוזק
 25אין שקיעה בעובי עד 

 מ"מ

 דקות 45עד  20°C 30 -זמן בדלי ב

 שעות 20°C 5 – 6 -ב זמן אשפרה

 
הנתונים יכולים להשתנות ללא הודעה. התוצאות המוצגות הן אופייניות, אבל מייצגות את 

 שיטות הבדיקה. התוצאות במציאות תהיינה תלויות בשיטת היישום ובתנאים באתר.
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 הטמפרטורה  השפעת
 זמן האשפרה בדלי זמן הטמפרטורה

4°C 100 שעות 10 דקות 

21°C 45 שעות 6 – 5 דקות 

32°C 25 שעות 3 – 2.5 דקות 

 

 התקנה .5

 ההכנ
השעות שלפני השימוש. כל  24( במשך  21°Cאחסן את השרף בטמפרטורת החדר )

חומרים  קיים מכל לכלוך, שמן, שעוות,השטחים צריכים להיות שלמים מבחינה מבנית, נ
 ותהדבקה. על כל התשתיות להיות נקימונעים לשחרור תבניות או חומרים אחרים ה

 . יועתקו לפני האריחים תפרי ההתפשטות בתשתית .ותויבש
 TCA EJ171-91"דרישות מתפרי התפשטות" או תקן  ANSI AN-3.8פעל לפי הנחיות 

 "תפרי התפשטות".
 .התפשטותהתפרי  עם הדבק אתאל תכסה 

המצויים בגב ציפויים ה את כל סיריש לה, 310באותם מקומות בהם יודבק לטאפוקסי 
 ."עירומה"עד לאבן ה ,שרף מכל סוג, רשת, אפוקסי או סיבי זכוכית האבן כגון:

בעזרת מלטשת מכאנית עם  310נקה והשחז אבן במקומות בהם יודבקו נקודות לטאפוקסי  
סקת יהלום. הורד אבק בעזרת ספוג לח )לא רטוב!(, נגב את האריח או האבן כדי לסלק יד

יקים או אבק כדי להבטיח הדבקה ישירה ונקייה ושכל החומר שהושחז סולק. נגב חלק
 במטלית נקייה, ואז מרח את הדבק.

 :ה ב"נקודות"יות מומלצות להדבקהנח

 לאריחים או אבן –גודל  התאמה אליהםוהבדוק את תקני הבנייה המקומיים  .1
 סמ"ר שטח. 4,645עד מ"מ  50מ"מ לגודל  25עובי מרבי: 

 .הטכניים םסמ"ר התקשר לשירותי 4,645מעל לגודל 

 לאריחים או אבן –משקל מודולארי  .2
 אלא אם אושר על ידי מהנדס 2ק"ג/מ 73משקל של 

 לא תוגבלנה בגודל או שטח. 2ק"ג/מ 1.4 -יחידות ציפוי שמשקלן פחות מ חריג:
בדוק תמיד אצל יצרן האריחים או האבן כדי לוודא שהם מתאימים להתקנה  הערה:

 .חיצונית יתאנכ

 ערבוב
בחש עד בנפח(.  1:1)יחס ערבוב  B -ו A 310ערבב כמויות זהות של דבק לאבן לטאפוקסי 

אפשר לערבב כמויות קטנות בעזרת מרית. כמויות גדולות יותר אפשר  שהצבע יהיה אחיד;
ללא  310רק בעזרת מערבל לטאפוקסי ערבל. המחסניות מיועדות לערבוב, לבחוש בעזרת מ

 כבל.

 שוםיי
"כפתורים", אחד  5הנח "כפתורים" מפוזרים בצורה אחידה על גב האריח או האבן; לפחות 

 3. עובי כל "כפתור" לפחות אריחמהשטח של כל  10%. כסה לפחות מצעבכל פינה ואחד בא
 מ"מ. 25מ"מ, ולכל היותר 

 "כפתורים": 5מהשטח בעזרת  10%קוטר ה"כפתור" הדרוש לכיסוי 

 "כפתור"קוטר ה גודל האריח

300 x 300 מ"מ 50 מ"מ 

600 x 600 מ"מ 100 מ"מ 

900 x 900 מ"מ 150 מ"מ 
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 ישר ופלס., התקן על התשתית על האריחדבק האחרי הנחת 

 טיפול במרווחים

ראה  למילוי המרווחים. לטסיל)"מסטיק"( מסוג  יישום חיצוני: השתמש בחומר איטום •
 להוראות נוספות. 6200.1דף נתונים 

 פנימי: ניתן להשתמש במוצרי לטיקריט הבאים:יישום  •
o לוק פרו-רובה לטיקריט ספקטרה 
o  עם או בלי חול מעורבים עם תוסף רובה  1600או  1500רובה מחוזקת לטיקריט

 פלוס 1776לטיקריט 
o לטסיל)"מסטיק"( מסוג  טםא.  

מפני שאריחים צרים ומרווחים גדולים מאחורי הציפוי  מתאיםהשטח למילוי  םבדוק א
 .יתאו צמנט תעלולים לא לאפשר מילוי ברובה אפוקסי

 חומר איטום גמיש.ב שימוש מחייביםבאזור המרווחים, התפשטות או תזוזה  הערה:
 

 ניקוי

עדיין טרי, השתמש במים חמים. אפשר להוסיף למים  הדבקכאשר  וידייםנקה כלים 
 דטרגנט או סבון כדי להקל את הניקוי.

 אחריות .6

 . שיטת התיוק9ראה 
230.13 DSאחריות למוצרי לטיקריט : 

 מרכיב של:
DS 230.12שנים 10 -: אחריות המערכת ל 

 

 תחזוקה .7

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

היות תלויים בתחזוקה נכונה של מוצרים המסופקים על ידי עשויים ל הההתקנה ועמידות
 יצרנים אחרים.

 שירותים טכניים .8

 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.comפניה אלינו, או בקרו באתר: ניתן לקבל ספרות טכנית לפי 

www.orantechg.com 
 

 שיטת התיוק .9

 להלן רשימת המסמכים הרלבנטיים:
 

 DS 230.13 אחריות מוצרי לטיקריט:
 DS 230.12 שנים: 10-אחריות המערכת ל -לטיקריט 

 פולי עם חול-רובה מחוזקת לטיקריט טרי
 DS 256.0   (:1500)סריה 

http://www.latcrete.com/
http://www.orantechg.com/
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מחוזקת  רובה 
-טרי לטיקריט 
ללא   פולי חול

)סריה   (:1600
       DS 258.0   

 DS 685.0   לוק:-רובה לטיקריט פרו
 DS 679.3   :310דבק מהיר לאבן לטאפוקסי 

 DS 6200.1 חומר לאטימת אריחים ואבן לטסיל:
 DS 683.0   310לא כבל ללטאפוקסי בוחש ל

 DS 265.0   :1776תוסף לרובה לטיקריט 
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