
 
 

 
 

LATICRERE Latasil 

 לטיקריט לטסיל
 
 
 שם המוצר .1

  לטיקריט לטסיל

 
 יצרן.  2

 לטיקריט אינטרנשיונל
 
 . תיאור המוצר3

 ניטרליהינו חומר איטום סיליקוני חד קומפוננטי מעולה, המאופיין במיצוק   לטיקריט לטסיל
 סיליקון. הוא מיועד לשימוש באריחי קרמיקה ואבן. 100%(, על בסיס חומצי)לא 

 
 שימושים

 מתאים לשימושים פנימיים וחיצוניים ▪
 מתאים כחומר כיחול )רובה( למישקים באריחי קרמיקה או אבן ▪
 אזורים רטוביםמתאים לבריכות שחייה ו ▪
 ובנייה למגורים ועד למישקים עובדים בבנייה מסחריתמי ▪

 יתרונות
 Type S, grade בהתייחסות לתכונות הבאות: ASTM C-920  לדרישות שבתקן  מתאים  ▪

NS, Class 25, Use NT, Use I, Use M, Use G. 
 מתאים לתכונות חומרי הדבקה לפי ▪

ASTM C-794   
 למניעת התפתחות פטריות ועובשמכיל פונגיציד  ▪
 ולחומר השקוף הרובהמצבעי  19 -מתאים ל ▪
 נוח וקל ליישום והחלקה ▪
 מצויין לשימוש בקירות לבנים ▪
 התפשטות והתכווצות 25%בעל כשר תנודתי מעולה:  ▪
 במסגרות של חלונות ן לשימוש באריחים שמעל זכוכית וכןנית ▪
 .310לטאפוקסי משלים את מערכת דבקי האבן   ▪

 תשתיות מתאימות
 אבן ▪
 זכוכית ▪
 פלדה ומתכות ▪
 אריחי קרמיקה ▪
 )לבנים( המשטחי בני ▪
 עץ ופלסטיק ▪
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 גוונים אפשריים

 ענבר 6255 שקוף 6200

 חאקי מדברי 6256 שיש בז 6217

 קקאו חם 6257 שחור הליל 6222

 טרה קוטה 6258 לבן ענתיק 6223

 אספרסו 6259 אפור טבעי 6224

 אפור אבק 6260 חול בז 6230

 קלף 6261 מוקה 6235

 חום אגוז 6266 פטריות 6239

 ירוק סתווי 6267 קפה בחלב 6240

 כסף 6278 פלטינום 6242

 שקד 6285 לבן בוהק 6244

צללית  6288 זכוכית ים 6250
 מוכספת

 אפור עשן 6289 שקד מושחם 6252

 אריזה 
            מ"ל 305החומר מגיע בשפופרות של 

 שפופרות באריזת קרטון( 6)
 

 מוצרים נלווים
 מיכלים באריזת קרטון( 5)ליטר  0.47.  מיכל בתכולה של לסיליקון לטסיל 9118פריימר 

 
 כושר כיסוי

 הכיסוי תלוי במידות המישק ויכול להשתנות על פי עומק המישק ורוחבו.
 אורך מטר 3.35בערך  -מ"מ X 9מ"מ 9במישקים בגודל 
 מטר אורך 7.62בערך   -מ"מ  X 6מ"מ 6במישקים בגודל 

 
 חיי מדף

, מיכלים שלא נפתחו  C 32 -כאשר המוצר מאוחסן באריזתו המקורית ובטמפרטורה מתחת ל
 חודשים. 12הינם בעלי חיי מדף של 

 מגבלות
מסטיקים, טיח או גראוט המשמשים באריחים קרמיים, חומרי ריצוף , לבנים או אבן  / דבקים ▪

אינם תחליף לממברנות איטום מפני מים. כאשר נדרשת ממברנת איטום מומלץ להשתמש 
 .לטיקריטבמוצרים של 

כאשר החומר נועד לשימוש עם אבן טבעית יש לערוך בדיקה מקדימה על פני שטח קטן  ▪
 לבדיקת התוצאות.

שימוש עם אבן נקבובית )פורוזיבית( או אריחים נקבוביים , וכן במשטחים רטובים, יש ב ▪
 יש לבצע בדיקה מקדימה לבחינת התוצאות.  .לסיליקון לטסיל 9118פריימר בלהשתמש 

 לא מיועד לשימוש באזורים הצפויים לשחיקה ובלייה מכנית . ▪
השתמש על גבי או בקרבת חומרי בנייה שעלולים להפריש שמנים, מרככים לפלסטיק או לאין  ▪

ממיסים אורגניים, דוגמת עץ מוספג, חומרי מלוי שומניים, אטמי גומי "ירוק" שטרם השלימו 
 את תהליך הגיפור וכיוצ"ב.

ל למטרת שימוש באבן טבעית יש לבצע בדיקה מקדימה על משטח קטן כדי לבחון מיגרציה ש ▪
 נוזלים אל תוך האבן והכתמתה.

 המוצר אינו מיועד לשמש להדבקה וחיבור קונסטרוקטיבי של זיגוג. ▪
( . במישקים עמוקים יותר יש להשתמש במוטות  1/2מ"מ )" 12עומק המישקים לא יעלה על  ▪

 תמך להפרדה בתוך המישק.
2/4 



 
 

 
 
 
 
 
 (.1/8מ"מ )" 3 -יהיה קטן מ א( ול1מ"מ )" 25רוחב המישקים לא יעלה על  ▪
 .2:1מישק התפשטות והתכווצות יש לתכנן כך שיחס הרוחב לעומק המישק יהיה בערך  ▪
  . לא ניתן לצביעה ▪

 אזהרות
 ( לקבלת כל המידע הבטיחותי.MSDSנא לעיין בדף הבטיחות של המוצר )

 24יש להגן על העבודה המוגמרת מפני תנועה וחשיפה למים עד למיצוק מלא; באופן כללי  ▪
 (. C 21רה ממוצעים )שעות בתנאי טמפרטו

( RH 21%  /C 21ימים לפחות בתנאי טמפרטורה ולחות ממוצעים ) 4יש לאפשר מיצוק במשך  ▪
 לפני חשיפת השטח לטבילה ממושכת במים.

בעת היישום וגם  C 32 -ו C 4את יישום החומר יש לעשות כאשר טמפרטורת המשטח היא בין  ▪
 שעות שלאחר מכן. 24במשך 

 המנע מכל מגע של החומר עם העיניים. עלול לגרום לצריבה. ▪
 הרחק מילדים. ▪
 היטב ומיד במים וסבון. האזוראם החומר הטרי בא במגע עם העור יש לשטוף את  ▪
ממושכת של אדי החומר וממגע  המשאיפ להימנענאותים . יש  אוורורהיישום יעשה בתנאי  ▪

 שלו עם העור.

 . נתונים טכניים4 ▪
 תקנים מתאימים ▪
  ASTM C-794התנהגות בהדבקה על פי  ▪
 דרישות מחומרי איטום.   ASTM C-920 -מתאים ל ▪
 תכונות פיסיקליות ▪

תחום טמפרטורה 
 לשימוש 

 C 177ועד   - C 40 -מ
. 

 אין נזילות 
 -משך ייבוש למגע ב
RH 50% /C 21  17 דקות 

 דקות 7-10 משך עבידות  
קושי לפי דורומטר 

Shore A  27 

 חוזק במתיחה 

 PSI  280) ס"מגפ 1.9
) 

  +/- 25% תנועה דינמית 
שעות  10,000בלייה, 

 ללא שינוי  QUVבמכשיר 
 .  התקנה ויישום5

 הכנה
נקה את המישקים והמשטחים שנועדו לקבל את חומר האיטום והרחק חומרים זרים  ▪

 דוגמת גריז, שמנים, אבק, מים , חומרי איטום וחומרי ציפוי ישנים.כוזיהומים 
מתכות, זכוכית ופלסטיק יש לנקות באמצעים מכניים או בעזרת ממיסים מתאימים. בכל  ▪

 ב במטלית נקייה משמנים וסיבי בד.מקרה בו נעשה שימוש בממיסים יש לנקותם היט
יש לעשות זאת בהתאם להוראות השימוש והבטיחות של יצרן  ,כאשר משתמשים בממיסים ▪

 הממיסים.
 
 
 

3/4 
 



 
 

 
 
 
 

 יישומים
 :חומרי רקע שיש להקדים שימוש בפריימר

 פלדת אל חלד ▪
 ( לטיקריטאבן חול )בכפוף לבחינה ואישור האבן על ידי  ▪
 מתכות ▪
 נקבובית אחרת(אבן גיר )או כל אבן  ▪
▪ PVC  
 )בטון משוריין בסיבים( FRCמשטחי  ▪

 יישום בבריכות שחייה 
 בכל האזורים הרטובים. לסיליקון לטסיל 9118השתמש בפריימר מסוג  ▪
באזורים שנועדו לעמוד תחת מים באופן ממושך מומלץ להשתמש במוטות תמך להפרדה  ▪

סופג ודוחה מים(. במישקים שאינם  מפוליאתילן מוקצף )חומר זה הינו בעל תאים סגורים אינו
 עמוקים דיים לקבלת מוטות התמך מומלץ להשתמש בסרטי פוליאתילן המיועדים להפרדה.

 
 הוראות התקנה 

או פוליאתילן.  במישקים עמוקים השתמש במוטות תמך להפרדה עשויים מפוליאורתן ▪
הפרדה הבמישקים שאינם עמוקים מספיק יש להשתמש בסרטי פוליאתילן להפרדה. חומרי 

 אלה יאפשרו לסיליקון האיטום להימתח באופן חופשי עם תנועת המישק.ה
השתמש בסרטי נייר דבק על פני קצה המשטח שליד המישק כדי להבטיח הסרה קלה ונקייה  ▪

במגע עם פני השטח הקרובים למישק. הדבר יאפשר עיבוד  של חומר האיטום במקרה והוא בא
 קל של חומר המילוי מבלי לפגום בפני השטח שבצידיו והתוצאה תהיה פני שטח נקיים ויפים.

לדפנות את חומר המילוי הסיליקוני יש ליישם רק בתוך המישק ולהבטיח הדבקה טובה  ▪
 המישק.

 ילוי מלא.יש ליישם את חומר האיטום בתוך המישק ולהבטיח מ ▪
דקות מהמילוי כדי להבטיח תוצאה חלקה  5-7הגימור יעשה באמצעות מתקן מתאים תוך  ▪

 ונאה. עיבוד נכון של חומר המילוי גם מבטיח הדבקות טובה לדפנות המישק.
כל שארית של חומר האיטום מפני  יהסר את נייר הדבק מיד לאחר העיבוד והרחק באופן מייד ▪

 השטח .
 

 וניקויתחזוקה 
 ניטרלי.   pHמישקים שהתמצקו יש לנקות מדי פעם עם חומר ניקוי בעל 

 
 

 

 שירותים טכניים .6
 סיוע טכני

 מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו :
  04-6230000בטלפון 

 .04-6231100בפקס 
  info@orantechg.comדוא"ל 

 ספרות בטיחות וטכנית
   www.laticrete.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו או בקרו באתר  

www.orantechg.com 
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