
 
 

DURACRETE 

 קריטאדור
     

 טיח צמנטי לשיקום משטחי בטון

 שם המוצר .1
 דוראקריט

 

 יצרן .2
 ונליט אינטרנשילטיקר

 

 תיאור המוצר .3
הינו טיח צמנטי חד רכיבי עם תוספים פולימריים בעל חוזק גבוה, המיועד להטלאה  דוראקריט

מיועד לתיקון יצירת שיפועים והחלקה של משטחי בטון  דוראקריטושיקום של פני שטח הבטון. 
בלויים, מחוררים או עם ניתוקים ומתאים גם למילוי חורים עמוקים. המוצר מצטיין בעבידות 

 אידיאליים. הוא מתאים לשימושי פנים וחוץ. טובה ובזמני התקשות
 

 שימושים
עמידותו הטובה בשחיקה וחוזק ההדבקות המצוין  דוראקריטתכונת העבידות המעולה של 

שמקנים לו התוספים הפולימריים, הופכים אותו למתאים מאוד לתיקון והטלאה של משטחי 
בצבע אפור סטנדרטי , אך ניתן בטון דוגמת רצפות, מדרכות, מיסעות חניה וכו' המוצר מגיע 

 לצביעה וליצירת צורות ודוגמאות מרקם מוטבעות.

 יתרונות

 יכול לשמש כטיח לתיקון או כשכבת טיח עליונה •

 התנגדות מעולה לשחיקה •

 חוזק הדבקה גבוה •

 ניתן לערבוב עם אגרגטים גסים •

 מתאים לשימוש פנימי וחיצוני •

 מתאים ליישומים אופקיים ואנכיים •

 מתאימהתשתית 
 תשתית בטון קיימת, יציבה ונקייה.

 אריזה

 שק –פאונד(  50ק"ג ) 22.7 •

 דלי פלסטיק –פאונד(  50ק"ג ) 22.7 •
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 כושר כיסוי ממוצע

עובי שכבת 
 כיסוי )מ"מ(

כיסוי ממוצע 
 )מ"ר(

3 3.9 
6 2.0 
13 1.0 
25 0.5 
51 0.2 
76 0.2 
פריימר 
 סלארי

4.6 

 

 חיי מדף
יש לאחסן בתנאי איחסון יבשים ולמנוע חשיפה למים. בתנאי איחסון נאותים חיי מדף  דוראקריט

 שנה אחת. –של אריזות סגורות 

 מגבלות

 לא מומלץ לתיקון סדקים עובדים •

 . C35° -או גבוהה מ C7°אין ליישם את החומר בטמפרטורה נמוכה מ  •

 שים לב

 לפני השימוש יש לעיין בעלון הבטיחות •

 למנוע תנועה על משטחים טריים שטרם התקשו לחלוטיןיש  •

 מכיל צמנט פורטלנד וחול קוורץ •

עלול לגרום לגירוי של העור והעיניים. יש למנוע מגע עם העיניים ומגע ממושך עם העור במקרה  •
 של גירוי יש לשטוף היטב עם מים.

 אין לבלוע •

 אה ולסרטןיש להימנע משאיפת האבק. חול הקוורץ עלול לגרום למחלות רי •

 הרחק מנגישות לילדים •

מומלץ לבחון את התאמת החומר למטרתו ולדרישות החזותיות ממנו על ידי יישומו המקדים  •
על משטחי בדיקה והדמיה קטנים, בתנאי האתר ולבחון את עמידותו המכנית הפיסיקלית, 

 הכימית והחזותית לפני השימוש הייעודי שלו.
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 טכנייםנתונים  .4

 ASTM C 387 –תקנים מתאימים 

 תכונות פיסיקליות ומכניות

 אבחנה תכונה
 זרימה טובה עבידות

 מ"מ 75 עובי מקס' ליישום
 דקות 20 זמן עבודה מקס'

  שעה, 1 ראשוני זמן התמצקות
 שעות 3 סופי    

חוזק בלחיצה אחרי 
 1יום 

 מגפ"ס 7.0 –כ 

 3חוזק בלחיצה אחרי 
 ימים

 מגפ"ס 17.0 -כ

 7חוזק בלחיצה אחרי 
 ימים

 מגפ"ס 22.5 -כ

 28חוזק בלחיצה אחרי 
 ימים

 מגפ"ס 34.5 -כ

 

ההנחיות בדף מוצר זה ניתנות לשינוי ללא הודעה מוקדמת. הנתונים הטכניים המדווחים הינם 
נתונים אופייניים אולם הם משקפים תוצאות שנתקבלו בניסויי מעבדה. התפקוד של המוצרים 

בתנאי שדה תלוי בשיטות היישום בשטח ובתנאי האתר עצמו ועלולים להיות שונים מאלה שנתקבלו 
ההמלצות והנתונים הטכניים המפורטים בדף המוצר מבוססים על ניסויים שלפי מיטב  במעבדה. כל

שיפוטינו הינם נכונים וראויים. יחד עם זאת אין לראות בנתונים אלה הבטחה ואחריות חד משמעית 
בכל צורה שהיא. תוצאות בשטח הינם תוצאה של משתנים שונים שהם מעבר להשפעתה ובקרתה של 

על המשתמשים לסמוך על הניסיון והניסיונות שלהם עצמם כדי לקבוע  ינטרנשיונלא לטיקריטחברת 
את התאמת המוצר למטרתו. המשתמש אחראי על כל כשל, נזק והוצאה הנגרמת משימוש ישיר או 

אין ולא תהיה אחריות לרוכש המוצר או לצד שלישי לטיקריט אינטרנשיונאל  -עקיף במוצר. ל
 הפסד, או כל נזק אחר שנגרמו עקב השימוש או נבצרות השימוש במוצר זה.במקרה של פגיעה, 

 התקנה ויישום .5

 הכנת השטח 
על התשתית להיות איתנה, יציבה, ללא חלקים בלויים או רופפים ונקייה מאבק, צבע, שמנים 

וכו'. אין ליישם את המוצר על משטחים צבועים או אטומים. מוטות זיון גלויים יש לנקות מכל 
ודה וחלקים רופפים. את פני השטח של התשתית יש לנקות באמצעים מכניים מתאימים חל

 להבטחת יציבות ואיתנות.

 
  פריימר לקישור  

יש ליישם את הפריימר על התשתית כשזו לחה.  את הפריימר מכינים על ידי ערבוב תערובת ה 
. את הפריימר מיישמים ליטר מים לכל שק, מידית לפני יישום הטיח עצמו 4.3עם כ  דוראקריט

בשכבה אחידה באמצעות מברשת קשת זיפים. אין לאפשר לשכבת הפריימר להתייבש לפני יישום 
  הטיח. על אזורים שהתייבשו, יש לשוב וליישם שכבת פריימר חדשה.
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  תחשיב מים לערבוב 
 

פאונד(.  50ק"ג ) 22.7ליטר מים לכל שק של  3.8-לצורך יישום על משטחים גדולים, יש לערבב כ
אם התערובת נועדה לתיקון משטחים קטנים, יש להקטין את כמות המים כדי לקבל תערובת 

סמיכה יותר שנוחה ליישום באמצעות כף טייחים. בשום מקרה אין לרדת מתחת לכמות מים של 
 ליטר לשק, ואין להשתמש בחומר יבש לדחיקתו. 2.5

 ערבוב 
 

ליישום ותיקון משטחים קטנים, ניתן להשתמש במערבל חשמלי )פדל( בעל להכנת תערובת טיח 
מהירות משתנה. להכנת תערובת למשטחים גדולים, עדיף להשתמש במערבל טיח מתאים המופעל 

 בלחץ אויר.
מכמות המים המשוערת לתוך מיכל הערבוב ומוסיפים  3/4 -להכנת תערובת הטיח מוזגים כ

דקות ומוסיפים את  3-5. מערבבים במשך  דוראקריטכל כמות ה באיטיות ותוך כדי ערבוב את 
דקות נוספות. רצוי שמשך  1-2שארית המים עד לקבלת עבידות מתאימה. ממשיכים לערבב 

 דקות. 20דקות. אין להכין תערובת לטיח מעבר למה שניתן ליישם תוך  5הערבוב לא יעלה על 

 יישום 
 

ן מיידי על גבי פריימר לח, ליישר ולהחליק לפי הצורך. את תערובת הטיח המוכנה יש ליישם באופ
מ"מ.  75ניתן ליישם עד לעובי של  דוראקריטאין לחזור על פעולת העיצוב לאחר ההתקשות. את ה 

יש לאפשר לחומר להתקשות במשך מספר דקות ואז להחליק או לעצב למרקם הרצוי. בתנאים של 
כדי למזער את   קון-לטיקריט אי -מש בטמפרטורות גבוהות, יובש או רוח, רצוי להשת

 ההתכווצות והסדיקה הפלסטית של הטיח.
 

 שכבת הגמר העליונה
  

שעות  4להתקשות במשך   דוראקריט -לקבלת שכבה אחידה ונאה, יש לאפשר לשכבת טיח ה
ולהחליק  דוראקריטליטר מים לשק  3.8לפחות, ואז ליישם שכבת גמר עשויה מתערובת של 

 כנדרש. יש לאפשר לשכבה להתמצק במשך לילה לפחות לפני כל תנועה על המשטח.

 אשפרה 
 

אין    קון-לטיקריט איכדי להגן על שכבת הטיח מפני רוחות, שמש וחום. יש להשתמש ב 
להתקשות לפני יישום שכבות איטום  דוראקריט -תמש במים לצורך אשפרה. יש לאפשר ללהש

 דקורטיביות.

 תיקון סדקים ומישקים 
 

את המישקים הקיימים יש לחרוץ ו"למשוך" דרך כל שכבת הטיח ובמקרה הצורך להשתמש 
הזמן גם  בחומרי מילוי למישקים. סדקים המצויים או מתהווים בתשתית עלולים להופיע במרוצת

 , אלה חייבים בטיפול מתאים נוסף.דוראקריט -בשכבת ה

רצוי לעיין בדף הטכני המקורי או באתר האינטרנט של החברה כדי להתעדכן במידע  :הערה
 הטכני והבטיחותי המתאים.
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 שירותים טכניים .6

 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   
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