
 
 

 
 

LATICRETE® 4237 
Latex Additive 

DS-230.1-0206 

 4237לטיקריט 
 

 שם המוצר .1

 4237תוסף לטקס לטיקריט 

 יצרן .2
 לטיקריט אינטרנשיונל.

 תאור המוצר .3
 211אבקת מלאן לטיקריט הוא תוסף לטקס שתוכנן במיוחד לשימוש עם   4237לטיקריט 

מ"מ להתקנת  15מ"מ ומצעי טיט בעובי בינוני עד  3להכנת מצע טיט דק וחזק עד   עובי של 
כל הסוגים של אריחים קראמיים, אבן טבעית ואגלומרטים. מתאים גם לשימוש בהכנת 

שכבת קישור והדבקה למצעי טיט ולשיטת ההדבקה הדקה לביצועים משופרים וזמן פיתוח 
 . משופר

בתערובת עם תוסף לטקס  211הוא תחליף מאושר של אבקת מלאן לטיקריט  254לטיקריט 
 (.677.0)לפרטים ראה דף נתונים מס'  4237

 

 שימושים

האריחים הקראמיים, לבנים, אבן טבעית ואגרגטים. תוסף לטקס משמש להתקנת כל סוגי 
נותן את המהירות והיעילות של דבקים יחד עם העמידות הקבועה למים של  4237לטיקריט 

 צמנט פורטלנד.  
 

 יתרונות

)התקן האמריקאי  ANSI A118.4יותר חזק מדרישות תקן  250% –חוזק הדבקה עדיף  •
 צמנט פורטלנד(.-לטיט לטקס

 ש ועמיד למכות; מתאים לעומסי תנועה כבדים ביותר.גמי •

 עמידות במזג אוויר וכפור בשימוש פנימי וחיצוני בכל סוגי האקלים. •

 שנה. 40 -ביצועים מוכחים; בשימוש בכל סוגי היישום למעלה מ •

  בטוח, כלכלי  וקל ליישום; לא מסוכן, לא דליק. •
 

 תשתיות מתאימות

 בטון. •

 קירות לבנים. •

 ם.קירות בלוקי •

 מצעי טיט צמנט. •

 לוחות גבס )שימוש פנים בלבד(. •

 טרצו צמנט. •

 טיח צמנט. •

 לוחות צמנט בורד*. •

 אריחים קראמיים ואבן. •
*להתייעץ עם יצרן לוחות הצמנט לגבי המלצות ספציפיות וכדי לוודא התאמה לשימוש 

 חיצוני.
 

      1/4 



 
 

2/4 

 
 

 אריזה
 דליים על משטח.  36ליטר,  19דלי של 

 
 כושר כיסוי

 6ליטר, בשימוש בכף טייחים עם חריצים מרובעים בגודל  3.8לכל  2מ 6 – 5.1
x 6 מ"מ 

ליטר, בשימוש בכף טייחים עם חריצים מרובעים בגודל  3.8לכל  2מ 4.6 – 3.7
6 x 9 מ"מ 

 
 חיי מדף

באריזה שנסגרה במפעל ישמור על איכותו המלאה במשך חמש שנים, אם יאוחסן מוצר 
 .43°C -ל 0°Cבמקום סגור ומעל לרצפה בטמפרטורות בין 

 
 הגבלות

 להתקנת שיש ירוק ושיש רגיש למים ואגלומרטים. 300השתמש בדבק אפוקסי לטאפוקסי  •

 השתמש בטיט לבן עבור אריחים לבנים או שיש ואבן בהירים. •

 .2000דות מרבית בכימיקלים, השתמש ברובה אפוקסית תעשייתית מסוג לטאפוקסי לעמי •

דבקים, טיט ורובה לאריחים קראמיים, אריחי ריצוף, לבנים ואבן אינם תחליף  •
 -לממבראנות אטימות למים. אם דרושה ממבראנה אטומה למים, השתמש בלטיקריט 

 בשיטת התיוק(. 9ממבראנה אטומה למים )ראה פרק 

: על המשטחים להיות שלמים מבחינה מבנית, יציבים וקשיחים מספיק כדי לתמוך הערה •
באריחי אבן/קרמיקה, לבנים דקים וגימורים דומים. סטיית התשתית תחת כל עומס 

עבור התקנה דקה של  L/360סטאטי, דינאמי ומכות, כולל עומסים מרוכזים, לא תעבור 
 = אורך המפתח. Lשל אבן, כאשר  להתקנה דקה L/480אריחים קראמיים/לבנים או 

 
 אזהרות
 למידע בטיחותי. MSDSראה 

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

 להרחיק מילדים. •

 נתונים טכניים .4
 תקנים ישימים

ANSI A118.4; CTI-64-1; BS5980: 1980 (Type 3, Class AA); 
DIN 18156 Teil 2; UEAtc 21:82 (Class C) ; CSTB 13/94-588 

 
 נתוני ביצועים

 211מעורבב עם אבקת מלאן לטיקריט  4237לטיקריט 
 התוצאות הבדיקה/שיטת הבדיקה
 ימי אשפרה 28חוזק גזירה, אריח קרמי, 

 ANSI A118.4-1999; F-5.2.4 
3.5 MPa 

 חוזק גזירה, אריח קרמי, טבילה במים
ANSI A118.4-1999; F-5.2.3 

2.3 MPa 

 ספיגת מים
ANSI A118.6-1999; H4.4 

4% 
 מקסימום
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 עבודה תכונות 
 (  21°C) 211מעורבב עם אבקת מלאן לטיקריט  4237לטיקריט 

 
 דקות 50 זמן פתוח
 שעות 5 זמן בדלי

 שעות 24 זמן עד לתנועה כבדה
 3ק"ג/מ 1,637 משקל "רטוב"

הנתונים יכולים להשתנות ללא הודעה. התוצאות המוצגות הן אופייניות, אבל מייצגות את שיטות 
 הבדיקה. התוצאות במציאות תהיינה תלויות בשיטת היישום ובתנאים באתר.

 

 התקנה .5
 הכנת השטח

ושלמים מבחינה מבנית,  32°C -ל 4°Cכל המשטחים צריכים להיות בטמפרטורה שבין 
נקיים מכל לכלוך, שמן, גריז, צבע מתקלף חומרים לאטימת בטון או חומרי אשפרה. יש 
להחליק משטחי בטון מחוספסים או לא ישרים בעזרת שכבת יסוד של לטיקריט לטקס 

ים מאובקים ויבשים יש להרטיב במים ולנגב צמנט פורטלנד. משטחי בטון או קירות לבנ
את עודפי המים. את ההתקנה יש לעשות על משטח לח. הערה: טיט לטקס צמנט פורטלנד 

אינו זקוק לזמן אשפרה מינימאלי עבור משטחי בטון. המשטחים חייבים להיות אנכיים 
 פרי מ'. יש להשאיר מרווחי התפשטות בריצוף דרך ת 3מ"מ לכל  6וישרים לרמה של 

"דרישות מתפרי התפשטות" או תקן 3.8AN- ANSI-ההתפשטות בתשתית. פעל לפי הנחיות
TCA EJ171-91   ."בטיט את תפרי ההתפשטות. יחידת  אל תכסה"תפרי התפשטות

 TCA W244צמנט בורד: לפי פרט התקנה 

 
 ערבוב

 לפני השימוש. 4237בחש היטב את תוסף לטקס לטיט לטיקריט 
. הכנס את תוסף לטיקריט 211ק"ג לטיקריט  16 -עם 4237ליטר לטיקריט  3.8 -השתמש בכ

ובחש  4237ללטיקריט   211לכלי פלסטיק נקי. אל תדלל. הוסף את אבקת לטיקריט  4237
דקות. התאם את המרקם  10 – 5עד לקבלת מרקם חלק ונוח למריחה. תן לתערובת "לנוח" 

 אם נחוץ. בחש שנית ויישם בעזרת כף טייחים עם חריצים בגודל המתאים.

 יישום

מרח את הטיט על התשתית עם הצד החלק של הכף, הדק חזק כדי להחדיר את הטיט 
לשטח. מרח שכבה נוספת בעזרת הצד המשונן. הערה: השתמש בכף עם חריצים מתאימים 

 15טובה של האריח. מרח כמות טיט שתספיק לכסות באריחים תוך כדי להבטיח הדבקות 
מ"מ( כדי ליצור כיסוי  x 200 200דקות. מרח על הצד האחורי של אריחים גדולים ) 20 –

מלא ותמיכה חזקה. הנח את האריחים על טיט לח ודביק ודפוק אותם פנימה בעזרת בלוק 
לכיסוי טיט מלא על ידי הסרה אקראית דפיקה ופטיש גומי כדי להשקיע ולכוון גובה. בדוק 

 של אריח ובדיקה של הידבקות הטיט לצידו האחורי של האריח.

 רובה

. השתמש ברובה 21°C -שעות זמן באשפרה של 24יישום  הרובה יעשה אחרי, לפחות, 
 פרמקולור או ספקטרלוק. 1600, לטיקריט  1500מסוג לטיקריט 

פלוס. לעמידות מרבית  1776ף רובה לטיקריט מחוזקת הוסף תוס 1500/1600לקבלת רובה 
 לוק פרו.-נגד כתמים השתמש ברובה לטאפוקסי ספקטרה

 הערה למזג אוויר קר:

התקשות טיט ורובה מצמנט פורטלנד מתעכבת בטמפרטורות נמוכות. הגן על עבודות 
גמורות לזמן ממושך יותר במזג אוויר קר. להתקשות מהירה יותר השתמש בתוסף לטקס 

אם טמפרטורת השטח מתחת  אל תדביק אריחים. 101שות מהירה מסוג לטיקריט להתק
  לנקודת הקיפאון או כאשר המשטח קפוא.
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 הערה למזג אוויר חם: 

התאדות מים מטיט צמנט פורטלנד מואצת על ידי תנאים חמים ויבשים. יישם על שטחים 
נה מתבצעת בטמפרטורה מעל שהורטבו והגן על טיט טרי ועבודה מוכנה כאשר ההתק

35°C. 

 ניקוי

 נקה כלים ואריחים במים כשהטיט עדיין טרי.

 אחריות .6

 . שיטת התיוק9ראה 
 DS 230.13ראה אחריות מוצר                    

 DS 230.12שנים 10 –ראה אחריות מערכתית ל 

 תחזוקה .7
ניטראלי  pHשל לטיקריט ולטאפוקסי מצריכה ניקוי שיגרתי באמצעות סבון בעל הרובה 
 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 .8
 סיוע טכני
 04-6230000רטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: מפ

 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 .9

 להלן רשימת המסמכים הרלבנטיים:
 

 DS 230.13 אחריות המוצר: –לטיקריט 
 DS 230.12    : שנים 10 –אחריות מערכתית ל 

 DS 239.0:                       211אבקת מלאן לטיקריט 
 DS 633.0                      :                300דבק לטאפוקסי 

 DS 236.0:                 9235ממברנת איטום לטיקריט 
 DS 265.0:                        1776תוסף לרובה לטיקריט 

 DS 685רובה ספקטרלוק                                               
 DS 258.0   :                            1600רובה דקה מסדרה 
 DS 256.0    :                             1500רובה עבה מסדרה 

 DS 264.0:     101לטיקריט  -תוסף לטקס מהיר ייבוש 
 DS 677.0:                                                    254דבק  
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