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LATALASTIK 
 

 לטאלסטיק

 שם המוצר .1
 לטאלסטיק

 
 יצרן .2

 .רופהט איילטיקר
   

 תאור המוצר .3
לטאלסטיק של לטיקריט הינו דבק אפוקסי פולאוריתן דו רכיבי המותאם להדבקת קרמיקה, 

ואבן כאשר נדרשת הדבקה חזקה וגמישה. לטאלסטיק  תוכנן להדבקה של שיש, אבן  פסיפס
 שתיותואגלומרטים החשופים לעיוות כתוצאה מספיגת מים. ניתן להשתמש בו על גבי ת

 קיים ארוךנקבוביות, לא סופגות וחלקות )מצעים של מלט, עץ, מתכת, קרמיקה ואבן( המעניק 
 מסורתי אינו מאפשר.  צמנטישדבק  דפורמציהללרצפות ולחיפויים אפילו אם אלה חשופים 

 
 שימושים .4

 הדבקת  אגלומרט ואבן טבעית הנתונים לעיוות  בעקבות ספיגת מים •

 הדבקת קרמיקה ואבן מעל מצע הנתון לתנודות ולהתפשטות טרמית •

 במקלחות ובחדרי אמבט  ופסיפסהדבקה של אריחים  •

 יתרונות
 דבקה חזקה וגמישותה •

 לא מחליק •

 אינו מכיל ממיסים •

 אינו גורם לדפורמציה של חומרים רגישים למים •

 תשתיות מתאימות
 בטון וטיח •

 קרמיקה ואבן •

 לוחות עץ ודיקט* •

 לוחות בטון וגבס* •

 מתכות** •

 לשימוש פנים בלבד *

של חומרים, חלודה, תחמוצות וכול מזהם אשר עלול  שאריות** על פני השטח להיות ללא שמן, 
 להעמיד את ההדבקה בסיכון. התייעץ בשירות הטכני של לטיקריט לפני ההתקנה

 אריזה
 .(Bק"ג של חלק  2ו  Aק"ג חלק  5של  דליק"ג ) 7

 אורך חיי מדף
כאשר הוא נשמר באריזתו המקורית באטימה  ,( חודשים לאחר תאריך הייצור24עשרים וארבעה )

 מוחלטת במקום קריר ויבש. 
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 גבלותה
 50%ובלחות יחסית של  C023ימים בטמפרטורה של  7הביצוע הטוב ביותר מושג לאחר  •

הערה: על פני השטח להיות חזקים מבחינה מבנית, יציבים וקשיחים מספיק בכדי לתמוך באריחי  •
  .חומרי גימור דומיםו / האבן, לבנים דקות הקרמיקה

 .Bעם כל רכיב  Aאין להשתמש בחלקים של המוצר. יש לערבב את כל רכיב  •

 .לסדק לגרוםוי עש קשיחיםשאינו גמיש מעל מצעים  מוצרהדבק הינו גמיש וההתקנה של  •

 .לסטיק של לטיקריט מעל מצעים מאד רטובים או כאלה הנתונים ללחות עולהאאין להשתמש בלט •
 במקרה כזה יש צורך בהתקנה של מחסום לאדים. 

 48במהלך ההתקנה ובמשך  C015על פני השטח המטופל להיות בטמפרטורה מינימלית של  •
 שעות לאחר מכן.

 שעות לפני השימוש.  24חדר במהלך היש לאחסן את החומר בטמפרטורת  •
 

 אזהרות
הן לעור והן  מסוכן ינוה Bמגרה את העור והעיניים. חלק  ,כאשר הוא טרי Aלסטיק חלק אלט •

מהלך הערבוב לעיכול. עשוי לגרום לגירוי בעור ובעיניים. יש ללבוש כפפות ומשקפי מגן ב
ולפנות  PHוהיישום של המוצר. במקרה של מגע, יש לשטוף ביסודיות עם מים וסבון ניטרלי 

 לטיפול רפואי.

 . הרחק מהישג יד של ילדים •

 לגבי מידע בטיחות.  MSDSבדוק עם 
 

 כושר כיסוי
 ס"מ של עובי שכבה.  1של החומר לכל  2ק"ג / מ 8-6

 הכמות תשתנה משמעותית תלוי בזמן הערבוב ורמת הדחיסה

 
 נתונים טכניים .5

  50%ולחות יחסית של  C023ב 
 12004EN, תואם תקן אירופאי T2Rדרוג 

 משחה ההופכת לנוזל בעת ערבוב צורה:
 צבע

 
 לבן – Aחלק 
 חום – Bחלק 

 ק"ג B 2+ חלק ק"ג  A 5חלק  יחס ערבוב:
 דקות 30 – 25 זמן עבודה:

 שעות 3-5 ייבוש ראשוני:
 ( 2)ק"ג/מ %10 -+600 צפיפות החומר המעורבב:

 שעות 24 תנועת הולכי רגל:
 +  035+ עד  015 טמפרטורת יישום:

 
 ביצועים

 דרישה תוצאה בחינה תקן
12004EN  1308גלישה מישוריתEN 0.1 מ"מ ≤0.5 מ"מ 
12004EN  1346דקות  20זמן פתוח לאחרEN 2.5 MPa ≥0.5 MPa 
12004EN  12003-7.3כוח גזירה ראשוניEN 3.5 MPa ≥2.0 MPa 
12004EN  12003-7.4הידבקות לאחר טבילה במיםEN 2.5 MPa ≥2.0 MPa 
12004EN  12003-7.5הידבקות לאחר מכה טרמיתEN 2.8 MPa ≥2.0 MPa 

 ,CPD,254754/4183CPD, 254755/4184CPD /254753/4282תוצאות הביצועים התקבלו מההסמכה 

 .Instituto Giorardano S.P.Aשל המוסד   244756,244757
המפרט נתון לשינויים ללא הודעה. התוצאות המוצגות הינן טיפוסיות אך משקפות נהלי ניסוי בהם נעשה 

. 12004ENבשיטת היישום ותנאי האתר. הסיווג הינו בהתאם לתקן  שימוש. הביצועים בשטח בפועל תלויים
 /R2Tלטלסטיק הינו דבק מגיב משופר המסווג 

 



 09082019 1ג

 
 

   

3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R – מומלץ 
NR – לא מומלץ 

 

 התקנה .6

 הכנת השטח
קיימת על פני השטח להיות יציבים ודחוסים, נקיים, ללא שומנים, גריז, צבעים וכד'. אם במצע 

רטיבות, יש לבודד באמצעות מחסום אדים. פני שטח מתכתיים חייבים להיות נקיים לחלוטין משומנים 
ת וללא חלודה. אריחי קרמיקה ואבן חייבים לעבור ניקוי, הם חייבים להיות חזקים מבחינה מכני

 ומחוברים היטב אל המצע. 
 פחותלשל לטיקריט. חלקי המלט חייבים להתייבש  דו רכיביעם טיח  פני שטח לא אחידים יש למלא

 ימים, גבס במשך לפחות שבוע ימים עבור כל סנטימטר עובי.   28 במשך
 

 התפשטות תפרי
התפשטות בתשתית חייבים להיראות בשטח הריצוף החדש תוך שמירה על מיקומם וגודלם  תפרי

 108.01-3.7Aמפרט  ANSIבכל שכבות החומר המיושם. יש למלא אחר ההמלצות הנכללות ב 
תפרי " EJ TCA-171: הכנות על ידי בעלי מקצוע אחרים" ופרט תפרי התפשטות"דרישות לגבי 

 התפשטות.  תפרי. אין לכסות תפרים" לגבי המיקום והגודל של האנכיים ואופקיים – התפשטות
כאשר מבצעים ריצוף. היחס האופטימלי של של  "מ,מ 16של  ליישם פרופיל גיבוי בעומקיש 

 מטרים במקרה של משטחים ארוכים וצרים. 7-8אלסטיים כל  תפריםבצע יש ל. 1:1אורך/רוחב הוא 
 ט. ראה שירות טכני של לטיקרי –מידע נוסף 

 
 רבובע

ערבב ל)שרף( ו Aף חלק יהוסיש ל .נקי מיכל)המקשה( לתוך  Bשפוך את התכולה של חלק יש ל
ערבב מכיוון התחתית ל יש סיבובים בדקה(. 300ערבוב במהירות איטית )בערך  תבאמצעות מקדח

 כדי להימנע מטעויות.  חלקיותכלפי מעלה עד לקבלת תערובת וצבע אחידים. אין לערבב כמויות 
 

 יישום
ואפשר ליישם אותו באמצעות כף טייחים משוננת המתאימה לגודל  עבידות טובהלסטיק יש אטלל

לסטיק קודם עם הצד השטוח של כף הטייחים ואחר כך עם הצד אהאריחים. יש ליישם את הלט
המשונן. את האריחים יש להתקין כשהם יבשים לחלוטין, יש ללחוץ בכדי לוודא כיסוי מלא של הצד 

מ"מ ואז להתקין  1החלקה של תחילה שכבת צע, רצוי לבצע של המ במידה ויש צורך באיטוםהאחורי. 
שעות לאחר השכבה הראשונה. יש לשים לב שלא  24את האריח כמתואר לעיל, לא יאוחר מאשר 

 30-35רצפה תוך הלפגוע בממברנה הדקה על ידי כף הטייחים המשוננת. יש להשלים את כיסוי 
 רטורת הסביבה ו/או המצע, גבוהה יותר. דקות לאחר היישום, משך הזמן הזה מתקצר ככל שטמפ

 טבלת התנגדות כימית
 R < 8%תמיסת אמוניה 

 R קלציום קרבונט בתרחיף
 R )מלבין( 6%מקסימום  דסודיום היפו כלורי

 R תמיסת סודיום כלוריד רוויה

של פני השטח נייטראלי או קצת  Ph ה 
 בסיסי

R 

 PH 5< Rפני שטח חומציים עם 

 R מים מזוקקים

 R 1%חומצה מלח מקסימום 

 R 1%מקסימום   תחומצה גופריתני

 NR ממיסים
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, או שהוא מחומרים לא יציבים במיוחד, יש להניח את שאינו מפולסקרמיקה מעל מצע דבקת הה

שלהם. התקנת אריחי קרמיקה ואבן בגודל של מעל  במידותללא תלות  רחבים מישקיםהאריחים עם 
20X20 הכפול חהימריש לבצע בטכניקה של  ,ס"מ . 

 
 חיםהנחת ארי

 למידות לתקינה, בהתאם להחלטת המתכנן / אדריכל וכן בהתאם בהתאם המישקקבע את גודל יש ל
של האריחים ופני השטח עליו מתבצעת ההתקנה. אין להתקין את האריחים צמודים זה לזה ללא 

ולחות יחסית  C023בטמפרטורה של  היישוםשעות לאחר  24 לפחות. התקנת הרובה תעשה ישקמ
שעורבבו עם מים  NJ 600או לטיקריט  WJ 500. את הרובה יש להכין עם מלט לטיקריט 50%של 

לכתמים וחומרים כימיים אגרסיביים, מירבית בכדי לקבל עמידות  .1776נקיים, או עם לטיקריט 
בספקטרלוק  או IG2000בה מונעת כתמים, ספקטרלוק ור 100SPפוקסי אמומלץ להשתמש בלט

 ו.פר
 

 ניקיון
 תייבש.מיש לנקות את הכלים ואת האריחים עם מים וסבון לפני שהחומר 

 

 אחריות .7

 . אחת לשנה והינ האחריות תוקףתנאי שימוש רגילים.  תחת יתקלקל לא המוצר כי מתחייב הספק
 .נוסף למידע הטכנית התמיכה עם קשר צור

 
 תחזוקה .8

ניקוי שיגרתי באמצעות סבון בעל  יםשל לטיקריט ולטאפוקסי מצריכ , 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 

 אזהרה
 אינה לטיקריט. יישומים של שנים במשך שנצבר ידע על מבוססים הנתונים בגליון וההוראות מידעה

 כלשהי באחריות תשא ולא מוצרים של היישום ותצורת התקנה בתנאי ישירות לשלוט מסוגלת
 מתאימות בדיקות לבצע חייב לטיקריט במוצרי להשתמש שרוצה מי. שלהם מהיישום הנובעת
 המשמשים הבדיקה נהלי את משקפות אך טיפוסיות הינן המוצגות התוצאות. האתר מפרט לקביעת
 .באתר ובתנאים ההתקנה בשיטת תלויים יהיו הביצועים בפועל. בתחום

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

