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SEAL HARD 

 סיל הארד

 

 שם המוצר .1

 הארד סיל
 

 יצרן .2

   ונל.יט אינטרנשילטיקר      

 תאור המוצר .3
השחיקה  שכבתהמגדיל את צפיפות הבטון ובכך מגביר את חוזק  ארד הינו חומר הקשחהה סיל

חודר  סיל הארדשל רצפות בטון הנתונות בתנאי תנועה אינטנסיבית של הולכי רגל או כלי רכב. 
 ידי כך מביא-ועלוהקשחת פני השטח  ציפוףחדירת אבק,  מניעתלתוך הבטון וגורם לאיטום, 

מגדילות את חיי השירות של משטח הבטון  סיל הארד-להפחתת ספיגותו. רצפות שטופלו ב
לא משאיר שום שכבת לוואי של סיל הארד חדירת אבק במשך שנים לאחר היישום. מונעות 

משקע מעל פני השטח ולא משנה את המקדם הטבעי הגבוה לאחיזה מונעת החלקה של רצפת 
מספקות חיסכון משמעותי בעלויות התחזוקה על פני  סיל הארד-הבטון. בנוסף, רצפות שטופלו ב
 ג אקרילי, אפוקסי או אורטן.איטומי שטח קונבנציונאליים מסו

 
 

 שימושים .4
מגביר צפיפות מובחר המשמש לאיטום באזורים אשר יפיקו תועלת מתהליך זה, כולל  סיל הארד

בגדלים בינוניים או כבדים, או  מלגזותאו  משטח הרמהרצפות הנתונות לתנועת כלי רכב עם 
ם, מרכזי חלוקה והפצה, כולל שבילי רכב שנמצאים בתוך מחסני נגרר,רכב עם כלי לתנועת 

מפעלי עיבוד מזון, מבשלות בירה, ורוב סוגי רצפות הבטון הזקוקות לשיקום. שימושים אחרים 
 כוללים הקשחת רצפות בטון הנתונות לתנועת הולכי רגל תכופה או כבדה, כגון: מרכזים

תעופה, ספורט, אצטדיונים, בתי חולים, שדות  אולמות, מטבחיםאזרחיים, חנויות, מסעדות, 
 מוזיאונים, בתי ספר וחנויות מכולת.

 
 תיאור מפרט מיוחד

חומר איטום המעלה את צפיפות הבטון, אוטם ומקשיח. מיועד לכל סוגי משטחי הבטון  :033000
 .החשוףולחזק את צפיפות הבטון החשופים לבלאי מואץ שיש לטפל בהם כדי להקשיח, לאטום 

 10ניתן לקבל אחריות מיוחדת למשך  - היצרןמורשה על ידי  קבלןכאשר האיטום נעשה על ידי 
 www.laticrete.comמידע נוסף אנא היכנס אל אתר שנים נגד חדירת אבק. ל

 
 יתרונות

 .הארוך לטווח נמוכות תחזוקה עלויות •
 .רשמי מכון ידי על מאושר אשר בטיחות מגביר גבוה החלקה מקדם •
 .ריח ללא /VOC ZERO - נדיפות אורגניות תרכובות ללא •
 .אבק חדירת למניעת מיוחדת נוסחה •
 .הקשחה ואיטום המשטח •
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 מתאימיםמצעים 
 הקיימים הבטון משטחי כל •

 
 אריזה
 '(ל 18.9) גלון 5 מיכל •
  '(ל 208) גלון 55 חבית •

 כיסוי משוער

 מ"ר לליטר 4.9
 שכבת למרוח יש. במיוחד נקבובית רצפה של בתנאים נחוצות להיות עשויות נוספות כיסוי שכבות

 .לחלוטין התייבשה הראשונה הכיסוי ששכבת לאחר שנייה כיסוי
 .יטרלל ר"מ 8.6:  נדרש שנייה כיסוי לשכבת

 חיי מדף

 אור מפני ומוגן היטב סגור נאותים בכלי אחסון אם הוא נשמר בתנאי חודשים 24 עד של מדף חיי
 .43°C -ל 0°Cשבין  בטמפרטורות וכן מאוחסן, שמש

 .לחומר לקפוא אין לאפשר
 
 גבלותה

 .צלזיוס מעלות 4 מעל היא הטמפרטורה כאשר החומר את ליישם יש •
 .חומרים כימייםל או חזקה חומצה של טווח ארוכת לחשיפה שנתון במקום ליישם מומלץ לא •
 או נקבובי בטון על יעיל לא. מבנית מבחינה ותקינים שלמים בטון משטחי על רק ליישם יש •

 .שחוק
 שונים מסוגים בטון בתערובות או הסביבתיים בתנאים, הבטון של הגימור ברמת הבדלים •

 לאחר הגימור במראה לשונות לגרום עלולים ליישום המיועד באזור שימוש נעשה בהם
 .יישום

 .בטון לאשפרת כתרכובת לשימוש לא •
 .בבטון קיימים אשר בולטת שחיקה אוכתמים  להסתיר נועד לא •
 .בלבד מקצועי לשימוש •

 
 אזהרות

 (  SDS) הבטיחות נתוני בגיליון לעיין יש השימוש לפני נוסף מידע לקבלת •
 מייד לנקות יש. זר בחומר נגועה או רטובה היא כאשר לחלקלקה להפוך עלולה רצפה כל •

 .המשטח על שנשפך חומר כל או זרים חומרים
 .למנוע קיפאון יש •
 .מגן ומשקפי מגן כפפות ללבוש יש •
 .סוג מכל מזון חומרי עם מגע כל למנוע ויש בעור ממושך ממגע להימנע יש •
 השגת לשם זאת עם. סיל הארד יישום לפני ימים 3 הוא טרי בטון ייבוש של המינימאלי הזמן •

 יישום  לפני החדש הבטון לייבוש ימים 7 לפחות להמתין מומלץ ביותר הטובות התוצאות
 .סיל הארד
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 עצמו במתחם הנמצאים מצומצמים בדיקה משטחי על בו ולהשתמש בדיקת ניסיון לבצע נדרש
 אך כולל) הכללי ולמראה המשטח צבע על שמירה, לביצועים הקשורים מאפיינים לאמת מנת על
 משטח על הן שונים בחלקים להופיע שעלולים ושינויים הבדלים, הצבע על שמירה מאפייני רק לא

 עמידות, כימית עמידות, לשחיקה עמידות, אבק של יתר ספיגת אי, הבלאי מצב, בחוץ והן פנים
 למפרט בהתאם הם החומר שביצועי להבטיח מנת על'(, וכו השחיקה מקדם, כתמים בפני

 הריצוף מערכת ובנתוני התצורה בדרישות עמידתו ולקביעת, המיועד השימוש עבור הדרישות
 .הדקורטיבית

 ישימות בדיקה ושיטות תקנים

    ASTM - וחומרים לבדיקות האמריקאית האגודה של C642 תקן

 נתונים טכניים .5
 פיזיים ומאפיינים תכונות

 

 תוצאות תכונה
תוספת התנגדות   % 225  (ASTM C779) עמידות בפני שחיקה לפי דרישות תקן

התנגדות גבוהה להחלקה  (NFSI 101.A) החלקה לפי דרישות תקן מקדם  לשחיקה מוגברת
 0.6 < רטוב או יבש -חיכוך סטטי מקדם  והגברת האחיזה

לפי דרישות  -שעות  24ספיגת לחות, % ירידה לאחר 
 ASTM C642 תקן

81% 
 כן משטח נושם

 מעולה UV תחת קרינה  עמידות
 שקוף צבע

 0.0 גרם / ליטר VOC - תכולת תרכובות אורגניות נדיפות

 
 אך טיפוסיים הם המוצר נתוני בגיליונות המוצגים טכניים נתונים. מוקדמת הודעה ללא להשתנות עשוי החומר מפרט

 הבדיקה ותוצאות בשטח בפועל הביצועים. מעבדה בתנאי רק שנערכו כאלה או מעבדה בדיקות נהלי משקפים
  .העבודה באתר השוררים ובתנאים ההשמה בשיטות תלויים יהיו המקומית

בעלי  קריטיים המעבדה עקב גורמים להיות שונים מתוצאות בדיקותעלולים  שטחהמקומיות בתנאי  הבדיקות תוצאות
 על מבוססים זה נתונים בגיליון הכלולים הטכניים והנתונים ההצהרות, ההמלצות כל .העבודה משקל המשפיעים באתר

 ןואי מובטחות אינן האמורות של הבדיקות והשלמות הדיוק אך, ונכונות הנן אמינות אשר למיטב ידיעתנו בדיקות
 רבים בגורמים תלויה רצון משביעות השגת תוצאות .שהוא סוג מכל ערבות או להתייחס אליהם כעל נטילת אחריות

 ועל בדיקות מידע על להסתמך על המשתמש. LATICRETE International, Incחברת  –של היצרן  בשליטתו שאינם
האובדן , הנזק, הסיכון כל את עצמו על לוקח והמשתמש המיועד, לשימוש המוצר התאמת את לקבוע כדי משלו

מכל  כתוצאה או עקיף שימוש, ישיר שימוש מאלה ובין אם על ידי כתוצאה אשר נובעים או כל חבות ההוצאות, האפשרי
 בגין כלשהו ' ג צד או הקונה כלפי בכל אחריות תישא לא LATICRETE חברת .אחר שהמשתמש עושה במוצר שימוש

 .במוצר להשתמש יכולת חוסר או משימוש כתוצאה בעקיפין או שנגרם ישירות נזק או אובדן, פגיעה כל
 
 התקנה .6

 הכנות 
, השעווה, הצבעים, הישנים האיטום חומרי שכבות כל את להסיר יש :קיימות רצפותל ההכנ

 אחרים חומרים כל גם כמו, שלהם ההדבקה חומרי עם יחד מודבקים רצפה כיסויי, הציפויים
שאינם נעים  סדקים ולנקות לשייף יש. מזון שיירי או גריז, נפט כגון, המשטח על להופיע העלולים

 JOINT TITE כגון מהירה הקשחה עם םבמוצרי מכן לאחר ימולאו אלה .מסורב כים שנעשווחת

 בסדקים בנפרד לטפל יש. שלעיל התהליך של הסופי השלב לאחר  L&M  RESTORE או 750
 מילוי חומר תרכובת עם במשטח חריגות או גדולות בליטות או עמוקים שקעים לתקן יש. נעים
 . הפרויקט דרישות על עונה ואשר מהירה פעולה הגדרת בעל L&M של מהיר

  3/5 
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 החלקה כולל המלא הגימור לשלב עד חדש בבטון הטיפול את לסיים יש :חדשות רצפותל ההכנ
 אינו סיל הארדש לכך לב לשים יש. ACI - 302. 1R - 8.6. 1 תקן לפי קשה שיוף במברשת

 יש. ימים 3 במשך לפחות להקשחה עד כראוי הבטון רצפת את לייבש יש. לאשפרת בטון תכשיר
 שכבת יוצרים אשר הראשונית ההקשחה ותרכובות המשטח איטום חומרי כל את להסיר

 חומר כל או CITREX באמצעות ראשונית הקשחה ותרכובות איטום חומרי להסיר ניתן. משקעים
  .סיל הארד התקנת לפני וזאת, לשימוש ושאושר חומצתי שאינו אחר ניקוי

 
 יישום

 אחר ניאמכ בציוד או רצפות לשטיפת אוטומטית קרצוף במכונת שימוש מחייבת ההתקנה
 לקרצף יש. מהמיכל ישירות חומר רווי ציפוי למרוח יש. רכות קרצוף ברפידות המשתמש

 אחר ניאמכ ציוד כל או אוטומטי רצפה קרצוף מכשיר בעזרת השטח פני תוך אל באגרסיביות
 להשתמש אין. מקסימאלית חדירה להשיג יאפשר כזה קרצוף. רכות קרצוף בכריות המשתמש
 במים הבטון משטחי את המריחה לפני להרטיב יש במיוחד חם אוויר במזג. מתכתיות במברשות

 .יישם סיל הארדל יש במלואם התנדפו העומדים שהמים לאחר. אותם לקרר מנת על

 להמשיך הזאת העת ובכל דקות 30 למשך סיל הארד עם רטוב כשהוא המשטח את לשמור יש
 דקות 10-15 למשך לקרצף ולהמשיך מים לפזר יש, להתעבות מתחיל המוצר כאשר. לקרצף
 אלומיניום, זכוכית, מתכת משטחי על זה חומר של רצוי לא רסס כל במים מיד לשטוף יש. נוספות

 .פגיעה בפני השטח למנוע כדי, מאוד מלוטשים מתכת משטחי או

 .מהמשטחים העודפים שטיפת לפני להתייבש זה למוצר לאפשר אין
 התמיסה כל את ולהסיר נקיים במים סיל הארד-ה עודפי את ביסודיות לשטוף יש מכן לאחר

 .ושואב לנוזלים מגב באמצעות מהרצפה

 יתייבשו העודפות השאריות, כנדרש מהרצפה מוסרות ולא היטב נשטפות לא החומר שאריות אם
 שאריות הסרת לאחר מייד להשתמש ברצפה ניתן. לבן כתם או דקה משקע לשכבת ויהפכו

 הסרת לאחר. הרגיל הסניטרי לביוב אותם לשטוף וניתן מסוכנות אינן שטיפה שאריות. השטיפה
 מוגברת נקבוביות של מסוימים בתנאים. שעות ארבע עד כשעתיים הוא הייבוש זמן, המשקעים

 לאחר (מטר מרובע / לליטר 8.6) נוספת שכבה למרוח יש. נוספות חומר שכבותב יש צורך
 .לחלוטין ויבשה שטופה, נקייה הראשונה שהשכבה

 

 אחריות .7
 

230.13 DSאחריות למוצרי לטיקריט : 
 

 תחזוקה .8

 באופן תלויים משטח פני תחזוקת מוצרי של החיים ותוחלת המראה, הארוך לטווח הביצועים
 הידועים הבלאי ולרמת המשטח לסוג במיוחד שתוכננה טובה שוטפת תחזוקה בתוכנית קריטי

 הנכונים במקומות ניקוי מחצלות של הצבה. אחרים ולתנאים התנועה לעומס בהתאם, במתקן
 הנאות המראה חיי את להגדיל יעזרו, חוץ בתנאי והן בפנים הן, המדרכות לשבילי הכניסה לפני
 לפגוע עלולים במוצרים נכון לא שימוש או מסוימים מסוגים ניקוי ציוד או מוצרים .הרצפה של

 מורכבת מומלצת תחזוקה תוכנית. זמן לאורך השטח פני של הבלאי את ולהגביר במראה
. אף.ג'י אס קונקריט קונדישנר המקיפה הניקוי במערכת שימוש באמצעות תכופים מניקויים
 מדי, יום מדי תידרש מסוימים שבתנאים מכיוון, לנסיבות בהתאם תשתנה השטיפה תדירות

 . ובגילה ברצפה בשימוש תלוי, פחותה בתדירות או שבוע
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 לרוב הוא נהיגה מושב עם ניתאמכ קרצוף מכונת או מאחור בהליכה מובלה ניאמכ מקרצף
 במברשות ורק אך להשתמש יש. קבוע באופן  בטון רצפות לניקוי ביותר והחסכוני היעיל האמצעי
 שימוש לעשות אין. הרצפה של ניאמכ קרצוף בעת למברשות רכים בכיסויים או רכות שטיפה

 קרצוף בכריות השימוש. המשטח על אגרסיבית שחיקה יכולת בעלי במברשות או ברפידות
 הספוג מהסוג מברשות או יהלומים באבקת טבול בשרף מרוחות או ספוגות רפידות, שחורות
 את היטב עושים רטובות רצפה מטליות עם מגבים. שטחהברק מפני ה את לעמעם עשוי בקרביד
 .יתאים לא מכני קרצוף בהם במקומות או קטנות רצפות על העבודה

 

 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 
 

 שיטת התיוק .10

  נטיים:וולהלן רשימת המסמכים הרל
 

DS 230.13: אחריות למוצרי לטיקריט 
DS 176.5: JOINT TITE 750  
DS 177.8: L&M RESTORE  
DS 176.6 CITREX  
DS 177.1 FGS CONCRETE CONDITIONER 
 

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

