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EMERYPLATE FF   

אמריפלט אף.אף    

 

 שם המוצר .1

 אף.אף אמריפלט
 

 יצרן .2
  ונל.יט אינטרנשילטיקר

  

 תאור המוצר .3
 להקמת רצפות גבוה חוזק לערבוב וליצירת חומר בעל בצורת אבקה יבשה בא אמריפלט אף.אף

  .בהשפעות כימיות ועמידותגבוהה  יתירה לשחיקה הדורשות עמידות תעשייתיות בטון
, טהורים מרובי גבישים בעלי צורה רב ממדית מוצקה מבנים 100% מ מורכב אמריפלט אף.אף

 של -פוליהדראלית  -אשר מדודים ומאוזנים באופן מדעי, המעוצבים בצורה רב ממדית מוצקה 
ענות על דרישות במיוחד, אשר נועדו ל אחרות קשיחות אלומיניום ועוד תחמוצות קורונדום/  אמרי

 -תערובות מתכתיות . המוסיפה לקשיחות ברזל עם תחמוצת גם כמו, בוהות ביותרגהקשיחות ה
 כדי שלהם הגבישי תוך שילוב המבנה כימיים קוולנטיים קשרים מייצרים אלה ייחודיים - אגרגטים

 .יהלומים של לזו בדרגה אשר מתקרבת ואחיזה מיקרוסקופית בקשיות שליטה לייצר
 

 שימושים .4
 רצפת על ביותר העמוסים העבודה באזורי תעשייתיות רצפות ליציקת לשמש מיועד זה חומר

 דרכי, והפצה אחסון מרכזי, מחסנים: כגון, הסוגים מכל כבדה לתעבורה הנתונים אלה, הייצור
 מתקני, כבדים מוצרים וקבלת משלוח אזורי, גדולים בעומסים ועמוסים גדולים רכב לכלי תנועה
 מקומות, חוץ בתנאי והן פנים בתנאי הן, ופריקה לטעינה רציפים, משאיות או טרקטורים תיקון
 שחיקה או מוגבר שימוש של השפעות או מכות, לזעזועים עמידות בהגברת צורך יש בהם

  .מואצת
 

 יתרונות

 המכילים קורונדום/  אגרגטים טהורים של תרכובת אלומיניום מסוג אמרי 100% מכיל •
 .ברזל תחמוצת 25%- ומינימום של אלומיניום תחמוצת 58% מינימום של

 שהוקמו חדשים פלסטי בטון לוחות לפזר במריחה על להזרים בהזרקה או אפשרות •
שטוחה לפי  -סופר  או שטוחה רצפה להשיג לאחרונה. שכבת החומר הזה מאפשרת

 הדרישות.

ברמות מדורגות על פי תכנון הנדסי, אשר פתוחים גם  אגרגטים של אמרי מאפשר יצירת •
 אמריפלט אף.אף -כך שיתאפשר למשטחי ה לשילוב מרכיבים מתוצרת קניינית אחרת,

 .קלות לפי התכניות הנדסית ביתר להיות מעוצבים

 או פנים הוא ברצפות בין אם השימוש" חלודה נקי מגרימת תופעות" מאופיין כ הסופי התוצר •
 .וץרצפות בתנאי ח

 תערובות מצרפי של לשחיקה העמידות שלו על ברמת הביצועים עולה אמריפלט אף.אף  •
 .המיועדים ליצירת משחות מריחה הברזל היבשים

מים, גריז , שומנים של המסוגלת למנוע את החדירה יותר צפיפות גבוהה משטח בעל מייצר •
 .התחזוקה הכלליות עלויות אחרים ובכך תורמת להפחתת מכונות וזיהומים
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 מתאימיםמצעים 
 משטחי בטון טרי •

 
 אריזה

 ק"ג 25שק של 

 כיסוי משוער
 ר"מ/  ג"ק 7.3 - 4.9 נדרש:  כבדה עמידות בתנאי לשימוש

 חיי מדף
עבור . מגע עם מים ובמיוחד נדרש למנוע יבש, בתנאי אחסון אף.אף אמריפלט את שקי לשמור יש

 .של עד שנה הם המדף פתוחים חיי לא שקים
 
 גבלותה

 חמה פליטה גזי של גדול בעומס הצטברויות או, מנוקזת ולא מבוקרת לא חומרים נזילת •
 לחדירת או לחמצון לגרום עלולים, אוורור ללא בתנאים, אחר מכאני מציוד או חימום ממתקני

 ויצירת המשטח של הדרגתית היחלשות להיות עלולה התוצאה. הרצפה משטח פני אל גזים
 .נאות אוורור לספק יש. הרצפה פני על אבק

 מתחת יותר העמוקים החלקים של ההתייבשות יכולת על להשפיע עלולים אשר עבודה תנאי •
  הקשחה עם הייבוש חומרי פיזור תזמון על להשפיע כדי בהם יש, הבטון משטח פני לשכבת
 .המשטח של ולגימור להחלקה המתאים המועד תזמון על גם ולפיכך

 לפעול יש. ותאחר תערובותאו , אגרגטים, חול, מלט תוסף שום לתערובת להוסיף אין •
 .ACI חברת ידי על המומלצות לשיטות בהתאם

 
 אזהרות

  .(SDSלפני השימוש יש לעיין בגיליון נתוני הבטיחות ותנאי הבטיחות המחייבים ) •
 .להתקשחותו המלאה עד סוג תנועהכל  מפני המוגמר משטח העבודה על יש להגן •
 .מסוג פורטלנד מלט מכיל •
. העור עם ממושך ממגע או עיניים עם ממגע יש להימנע. והעור העיניים את לגרות עלול •

 .במים היטב לשטוף כזה יש מגע של במקרה
 . אין לבלוע או לנשום את האבק לתוך הגוף •
 קים או לא מאווררים במיוחד ישמאוב באזורים. מלנשום את האבק בזמן העבודה יש להימנע •

 .להשתמש במסכת נשימה
 .ילדים של ידם מהישג יש להרחיק •

 
 במתחם הנמצאים מצומצמים בדיקה משטחי על בו ולהשתמש בדיקת ניסיון לבצע נדרש
 הכללי ולמראה המשטח צבע על שמירה, לביצועים הקשורים מאפיינים לאמת מנת על עצמו

 שונים בחלקים להופיע שעלולים ושינויים הבדלים, הצבע על שמירה מאפייני רק לא אך כולל)
 עמידות, לשחיקה עמידות, אבק של יתר ספיגת אי, הבלאי מצב, בחוץ והן פנים משטח על הן

 הם החומר שביצועי להבטיח מנת על'(, וכו השחיקה מקדם, כתמים בפני עמידות, כימית
 התצורה בדרישות עמידתו ולקביעת, המיועד השימוש עבור הדרישות למפרט בהתאם
 .הדקורטיבית הריצוף מערכת ובנתוני
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 נתונים טכניים .5
 

 החומר עם העבודה מאפייני
 המוצגים טכניים נתונים. מוקדמת הודעה ללא להשתנות עשוי החומר של הכימי ההרכב מפרט

 בתנאי רק נערכים אשר מעבדה בדיקות נהלי משקפים אך טיפוסיים הם המוצר נתוני בגיליונות
 ההשמה בשיטות תלויים יהיו המקומית הבדיקה ותוצאות בשטח בפועל הביצועים. מעבדה

 להיות ותעלול באתר העבודה המקומיות הבדיקות תוצאות. העבודה באתר השוררים ובתנאים
. העבודה באתר המשפיעים משקל בעלי קריטיים גורמים עקב המעבדה בדיקות מתוצאות ותשונ
 בדיקות על מבוססים זה נתונים בגליון הכלולים הטכניים והנתונים ההצהרות, ההמלצות כל

 מובטחים אינם האמורות הבדיקות של והשלמות הדיוק אך, ונכונות אמינות הנן ידיעתנו שלמיטב
 תוצאות השגת. שהוא סוג מכל ערבות מתן כעל או אחריות נטילת כעל אליהם להתייחס ואין

 LATICRETE חברת - היצרן של בשליטתו שאינם רבים בגורמים תלויה רצון משביעות

International, Inc .התאמת את לקבוע כדי משלו בדיקות ועל מידע על להסתמך המשתמש על 
, האפשרי האובדן, הנזק, הסיכון כל את עצמו על לוקח והמשתמש, המיועד לשימוש המוצר

 כתוצאה או עקיף שימוש, ישיר שימוש ידי על מאלה כתוצאה נובעים אשר חבות כל או ההוצאות
 הקונה כלפי אחריות בכל תישא לא LATICRETE חברת. במוצר עושים שהם אחר שימוש מכל

 או משימוש כתוצאה בעקיפין או ישירות שנגרם נזק או אובדן, פגיעה כל בגין כלשהו' ג צד או
 .במוצר להשתמש יכולת חוסר

 
 התקנה .6

 הכנות
, בכלורידים, בכולאי אוויר להשתמש אין אמריפלט אף.אףאשר מעליו תותקן רצפת  בהרכב הבטון

החומר אין לעשות שימוש במים  ובעת ערבוב אגרגטים, בתערובות או תוספים לחומר או
בעל  בנקודה הנמוכה להיות אמור בסיס להנחת הרצפה המשמש הבטון. כלורידים המכילים

להחלקת הבטון . 3% על תעלה בהרכבו לא הכוללת האוויר מ, ותכולת"מ 125 - 100עומק של 
 את אחידות להבטיח על מנת עשויים נירוסטה גירוד או להבי גימור מומלץ לעשות שימוש בכלי

 .הצבע המבוקש
 

 יישום
 (:1/3 2/3 שיטת) 1 שיטת השמה
ידני ניתן להשתמש  מרססאו באמצעות  אף.אףאמריפלט  -את ה יישם ידניתאם יש צורך ל

הרגילה. תהליך ההחלקה אשר כולל את מילוי או יישור אזורים צפים או  ACI 302בשיטת 
"( יתקיים לפני התחלת העלייה אל פני השטח של מים מניקוז  bull floatingשקועים )"

מספקת על פני השטח  התערובת. לאחר שעודפי המים התאיידו או הוסרו, אך עדיין נותרה לחות
, יש לפזר באופן אחיד על פני אמריפלט אף.אף -החומרים להידוק ה אתבכדי להזין בלחות 

מהחומר להידוק ולהתקשות אשר נקבע עבור האזור. אם החומר  2/3השטח הטרי בערך 
ר וזיפ, סימן שהבטון הוא עדיין רך או גמיש מדי לרוזיפמשטח בעת הההמקשה שוקע בתוך 

  .קשחהי ההמוצר
 

תהליך לחזור על  יש, נספגת בעת שהרטיבות מעט מכהה אמריפלט אף.אף -צבע ה כאשר
 ףומצ או ידני עץ ףומצ , בעזרתכולל את מילוי או יישור אזורים צפים או שקועיםהההחלקה 

 שלא להקפיד יש. וגריפה ציפה במתקן משולב של להבי אין להשתמש. סוליות הצפה עם חשמלי
 עד מהחומר המקשיח לפזר עוד יותר אין .הבסיסי לבטון חיהמקש של המשטח פניב לפגוע

 להניח מייד יש .החומר המקשיח וכל החומר רטוב דרך לחלוטין עברה הבסיס מהבטון שהלחות
גם  .הראשוני עם פני שטח הפיזור ישרה בזווית שצוינה, ההקשחה חומר מכמות 1/3 יתרת את

מתרחש  לא זה אם. כל החומר המקשה עוברת דרך הבסיס מבטון לוודא שהלחות בשלב זה יש
 .להיפגע עלול הרצפה משטח, כנדרש
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 שהבטון לאחר .כאמור בשלב הקודם ולצוף לחומר המקשה להיות כהה מרטיבות יש לאפשר
ור מיושר ומלוטש עם שפכטל ידני או במכונה עד להשגת גימ להיות עליו, יותר עוד התקשח
 .השטח פני במכונת הליטוש את לשרוף שלא להקפיד יש. ללא פגמים מושלם

 
 למנוע בכדיאי.קון  -ב יש להשתמש. חלד-פלדת אלשיוף מ או בלהבי גימור בכלי רק יש להשתמש

נוצרות בועות או  אם .יישור וליטוש המשטח במכונה לפני הבטון משטח מים של מהיר אידוי
. הגימור פעולת שממשיכים את לפני אותם מייד להסיריש , הגימור פעולת במהלך שלפוחיות

 פני לוח מידי של מוקדמת סגירה לשכבות או יצירת קמטים היא לתופעת הפרדה העיקרי הגורם
 מדי גדולה היישור והליטוש בזווית או להבי המגרפה הצבת ידי על נגרמת מוקדמת סגירה .הבטון
או  הגריפה עיכוב ידי ועל פתוח הלוח החזקת ידי על זאת למנוע ניתן .הבטון לוח למשטח ביחס

 ציוד ושל של הלהבים האפשר ככל שטוחה זווית על יש לשמור .האפשר ככל הליטוש הסופיים
 מנומר, דבר או מדולל אם מתקבל צבע אחראי ואינהיצרן  .הגימור פעולת שלבי בכל הגימור
אי עמידה  או ייבוש, ייצוב, או מגימור, תקינות בלתיאו  בשיטות ערבוב רשלניות משימוש הנובע

שימוש בטרם עת ברצפה למטרות בנייה או  ידי על נזקים מפני המוגמרת הרצפה על בצורך להגן
 .עבודה

 
 (:שטוח סופר) 2 שיטת השמה

אשר עלולים לחייב  במשטח מפגמים להימנע שהוא חלק כדי הבסיס לרמה את בטון יש לגרד
יש ליישר  ."( bull floatingמילוי או יישור אזורים צפים או שקועים )" ,החלקהמוגזם של תהליך 

 פני את במידה מוגזמת יאטום יישור והחלקה .את הבטון לא יותר מפעם אחת או שתיים ולהחליק
 אבקת ההקשחה של יישוםעל  תקשה זו פעולה. השטח על פני מים מדי יותר ויציף, השטח

את האבקה  אחיד באופן יש להחיל, זה בשלב. הטרי משטח הבטון על ישירות אמריפלט אף.אף
. מטר מרובע הנדרש /הכמות לפי היחס משקל  יש לפזר את כל .אמריפלט אף.אף היבשה של

להיספג באופן טבעי אל תוך כל האבקה היבשה  הטבעית של הבטון ללחות לאחר מכן יש לאפשר
 שהבטון לאחר .מגנזיום בשולי המשטח עשויים במחליקי בטון להשתמש יש להתחיל. רהשפוז

 -אינץ  1/8 -מ יותר של שקע משאירות לא הרגליים ועקבות ללכת עליו הגיע לרמת ייבוש שניתן
. המשטח על מנת לסיים את גימור שיוף להבי ההחלקה עם במכונת להשתמש ניתן(, מ"מ 3)

ת והמשטח על פי התווי לסיים את גימור יש .שונים של להבי שיוף אסור בתכליתסוגים  שילוב
 פני מידי של מים מעל מהיר אידוי למנוע על מנת אי.קון -ב מפרט תכנית העבודה. יש להשתמש

 .גירוד המשטח באמצעות מכונה משטח הבטון לפני של השטח
 

 ייבוש והתקשות מלאה
מפרט העבודה  הקפדה על הוראות תוך כדי LUMISEAL WB ממברנת ההגנהיש למרוח את 

נעלמו לחלוטין  הגריפה והגירוד הסופיים שעקבות המריחה, אך זאת לאחר שעל תווית האריזה,
 להתייעץ יש, סיל הארד כגון, בהמשך טיפולים נוספים מתוכננים שבהם באזורים. השטח מעל פני

אמריפלט  -משטח העל  אשפרהלבצע  אין. ספציפיות המלצות לקבלת המקומיהיצרן  נציג עם
בניילון או חומר  כיסוי ידי על או הראשונות השעות 24 במשך הצפת המשטח במים ידי על אף.אף
  .פלסטי

 
 מפרט קצר .7

 
 100%. 6 ו 5 קשיחות דרגתב תורצפל. ןמזוי בטון רצפתעבור  אמריתרכובת אגרגט : 033000
 מעורבב. הברזל תחמוצת 24%- ו אלומיניום תחמוצת 58% מינימום, טבעיים אמריים אגרגטים

 ידי על שנבחר צבע או) טבעיצבע . טר רבועמ/  ג"ק 7מה : שהה. פורטלנד מלטמראש עם  מוכןו
 (המעצב
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 אחריות .8

 
230.13 DSאחריות למוצרי לטיקריט : 

 
 

 תחזוקה .9

 שיטוח או למילוי משחה או תרכובת שהם™  LATAPOXY -ו LATICRETE של הבנייה חומרי
 של האחרים הבנייה חומרי כל. ומים ניטרלי pH נטול סבון עם שגרתי ניקוי דורשים

LATICRETE ו- LATAPOXY  ™אך, תחזוקה דורשים אינם הגימור לשכבת מיועדים שלא 
 ידי על המסופקים מוצרים של נכונה בתחזוקה תלויים להיות עשויים ועמידותה ההתקנה ביצועי
 .אחרים יצרנים

 

 שירותים טכניים .10

 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 .11

  נטיים:וולהלן רשימת המסמכים הרל
 

DS 230.13:  לטיקריטאחריות למוצרי  
DS 172.9: E-CON  
DS 174.6: SEAL HARD 
DS 172.8: LUMISEAL WB  
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