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DS-250.0-0809 

 פרמקולוררובה 

 

 שם המוצר .1
 רובה פרמקולור 

 יצרן .2
 .ונליט אינטרנשילטיקר

 תאור המוצר .3
לטיקריט פרמקולור היא רובה איכותית וחזקה עמידה בפני סדקים. פרמקולור בעלת גוון 

 אחיד. יש להוסיף מים בלבד.

 יתרונות

 גוון אחיד •

 להוסיף מים בלבד •

 מ"מ( 12 – 1.5 פוגהרצפות וקירות )רוחב האידיאלי ל •

 .®Microban מכילה ,ת עובשמונע •

 ים של לטיקריט לבתי מגורים שנ 15אחריות  •
 (.DS 230.14)ראו 

 עמידות משופרת בפני הכתמה לרובה על בסיס מלט. •

 לשימושי פנים וחוץ. •

 לשימוש בבתי מגורים ומסחר. •

 .EN 13888 (CG2WA) -ו ISO 13007 (CG2)תואם לסיווגי  •

 אריזה

  ק"ג. 3.6ק"ג וקרטונים של  11.3שקים של 
 

 חיי מדף

למוצר זה שנארז במפעל, ניתנת אחריות לפרקי הזמן המפורטים להלן, אם אוחסן מעל 
 לרצפה במקום יבש.

 (.2שנתיים ) –ק"ג  3.6(. קרטונים של 1שנה אחת ) –ק"ג  11.3שקי 
 הגבלות

קרמיקה, מרצפות, לבנים ואבן אינם מהווים  בקים / שרפים, טיח ורובה עבור אריחיד •
תחליף לממבראנות איטום. כאשר דרושה ממבראנת איטום יש להשתמש בממבראנת 

 איטום לטיקריט.

הערה: על המשטחים להיות שלמים מבחינה מבנית, יציבים וקשיחים במידה מספקת כדי  •
, מת תחת עומס חי תלשאת אריחי קרמיקה, אבן, לבנים דקות וגימור דומה.  עיוות התשתי

/  קהקרמי עבור התקנת – L/360יעלה על כולל עומסים מרוכזים, אסור ש הולם כלשהו, או
 .חפתאורך המ=   Lעבור אבן בהדבקה דקה, כאשר  L/480או  בהדבקה דקה, לבנים
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להשתמש לעמידות בכימיקלים. אם דרושה עמידות לכימיקלים, השתמשו ברובה יןא •
 .2000תעשייתית לטאפוקסי 

 אין להשתמש בחומצה לניקוי משטחי רובה צבעוניים. •

תנאי אתר העבודה ישפיעו על הצבע הסופי של הרובה. נסו תחילה בשטח בדיקה קטן  •
 לקביעת התוצאות לפני מריחת הרובה על כל המשטח.

אריחים סופגים ורגישים עלולים לקבל כתמי צבע. לפני היישום יש לבדוק השפעת גוון  •
 ח. יש לאטום אריחים סופגים לפני יישום הרובה.הרובה על הארי

בחירה בחומרי רובה אחרים: ללטיקריט יש סוגי רובה שהותאמו לכל יישום. להתקנות  •
. 2000הדורשות חוזק רב ועמידות לכימיקלים, יש לבחור ברובה תעשייתית לטאפוקסי 

 .מוצר זה אידיאלי כאשר דרושה רובה עמידה בפני כתמים ובעלת גוון יציב

 
 אזהרות

 לקבלת מידע בטיחות נוסף. MSDS -בדקו את נתוני ה

 במזג אוויר קר, יש להגן על העבודה הגמורה מפני תנועה עד להתקשות מלאה. •

מכיל מלט פורטלנד וחול צורני.עלול לגרום לגירוי העיניים והעור. במקרה של מגע, יש  •
 לשטוף היטב במים.

או מחלות ריאה. יש להימנע מנשימת אבק. אין לבלוע. חול צורני עלול לגרום סרטן  •
 במקומות מאובקים יש לחבוש מסכות אבק.

רובה עלולה לגרום לשריטות בשטחים מזוגגים רכים או מלוטשים. נסו על שטח קטן כדי  •
 לברר את התוצאות.

 לפני השימוש לאפשר לרובה להתייבש ביישומים הטבולים במים או בחדרי קיטור יש •
 . 21°C -ב ימים 14במשך 

 .TDS 192למידע נוסף בנוגע לשימושים אלו ראו 
 

 נתונים טכניים .4
 

 כפיפות לתקנים
(ANSI A118.6, A118.7, EN 13888 & ISO 13007) 

 תכונות פיזיות

 psi (3.5 MPa) 510 (מיםי 28חוזק למתיחה )

 psi (31.0 4500 חוזק לחיצה
MPa) 

 psi (8.62 1250 חוזק לכפיפה
MPa) 

 0.0450% ימים( 7) התכווצות אורך
 
 

 הבדיקה
שיטת 

 הבדיקה

 תספציפיקציו
ISO 13007-

3 CG2 
 תוצאות

עמידות לשחיקה 
 ימים 28אחרי  

ISO 
13007-4 

4.4 

או  -פחות מ
 1000 -שווה ל

 3מ"מ

359-184 
 3מ"מ



 
 

חוזק לכפיפה 
 ימים 28אחרי 

ISO 
13007-4 

4.1.3 

 -למעלה מ
2.5 MPa 

8.6–9.4 
MPa 

חוזק לכפיפה 
ייה אחרי השר

ימים,  6 -במים ל
 25ימים,  21 -ל

מחזורי הקפאה / 
 הפשרה

ISO 
13007-4 

4.1.3 

 -למעלה מ
2.5 MPa 

3.31–3.79 
MPa 

חוזק לחיצה 
 ימים. 28אחרי 

ISO 
13007-4 

4.1.4 

 -למעלה מ
15 MPa 

35.7–36.8 
MPa 

חוזק לחיצה 
אחרי השרייה 

ימים,  6 -במים ל
 25ימים,  21 -ל

מחזורי הקפאה / 
 הפשרה

ISO 
13007-4 

4.1.4 

 -למעלה מ
15 MPa 

30.4–31.2 
MPa 

התכווצות אחרי 
 ימים 28

ISO 
13007-4 

4.3 

  3 -פחות מ
 מ"מ/מ'

0.51–0.62 
 מ"מ/מ'

מים  ספיגת
 30בהשריה של 
 28דקות אחרי 

 ימים

ISO 
13007-4 

4.2 

 גר' 0.7-0.54 גר' 2 -פחות מ

ספיגת מים 
 240בהשריה של 
 28דקות אחרי 

 ימים

ISO 
13007-4 

4.2 

  0.7–0.54 גר' 5 -פחות מ
 גר'

 

 תכונות עבודה

 -דקות ב 60 -40לפחות  תכונות עבודה
21°C 

 שעות 3 התקשות סופית
 שעות 6 תנועה רגלית כבדה

הנתונים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. התוצאות המוצגות הן טיפוסיות, אולם הן 
. הביצועים בפועל בשטח יהיו תלויים בשיטות משקפות את הליכי בדיקה בהם נעשה שימוש

 ההתקנה ובתנאי האתר.

 התקנה .5

 הכנת השטח

לפני יישום הרובה יש לסלק את המרווחים ואת כל הפסולת מחריצי הרובה ולנקות את 
האבק בעזרת ספוג רטוב. אין להשאיר מים עומדים בחיבורים. על טמפרטורת המצע להיות 

רובה או חומר אוטם אם צריך. פנו למחלקה הטכנית  . יישמו משחרר32°C -ל 4°Cבין 
 לקבלת מידע נוסף בנושא יישום רובה.

 ערבוב

ק"ג של רובה. אין צורך בתוספים  11.3ליטר מי שתייה נקיים לכל  1.9 -יש להשתמש בכ
 או כל תוסף לטקס אחר. הכנס את  1776כלשהם. אין להשתמש עם משפר רובה לטיקריט 
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 300וב והוסף את אבקת הרובה. בחש בעזרת מערבל חשמלי איטי )המים לכלי מתאים לערב
 סל"ד( למשך דקה אחת. המתן חמש דקות ובחש שנית בעזרת המערבל למשך דקה אחת.

 יישום

נקה את פני המרצפות בעזרת ספוג לח. מרח בעזרת מרית גומי קשה או כף טייחים על 
ומשוך אותה  90°בזווית של חיבורי קירות. כדי להסיר עודפי רובה החזק את המרית 

 לרוחב החריץ כדי להימנע מהוצאת החומר מהחריץ. 45°בזווית אלכסונית של 
 15 – 10הערה: אם הרובה מתחילה להתקשות בזמן היישום, בחש בעזרת המערבל למשך 

 שניות. אל תוסיף עוד מים!

 ניקוי

ר או טמפרטורות . עבור חריצים רחבים יות 21°Cדקות  בטמפרטורה של  20 – 15המתן 
דקות(. התחל את הניקוי הראשוני בניגוב קל  30 – 25נמוכות יותר, המתן זמן ארוך יותר  )

של פני השטח שיש לנקות בעזרת ספוג לח. רחץ בספוג לח )לא רטוב!(. עבוד באלכסון 
. לניקוי שני השתמש בספוג לח או 21°Cשעות בטמפרטורה של  3לחריצים. תן להתייבש 

 ש כדי לסלק שיירי רובה.סמרטוט יב
 

 הערה: היזהר כאשר אתה מלטש מרצפות עם זיגוג רך או אבן מלוטשת.
שעות  48אם יש לאטום את הרובה, לטיקריט ממליצה להמתין בדרך כלל לפחות 

, או כל רובה לטיקריט פרמקולורלפני אטימת רובה לטיקריט  21°Cבטמפרטורה של 
ממליצים לפנות להמלצות הכתובות של יצרן חומר  מבוססת מלט אחרת; אבל, אנחנו

 האיטום, מפני שחומרי איטום מסוימים עלולים לדרוש זמן ייבוש ארוך יותר.
 

 אחריות .6

 . שיטת התיוק9ראה 
 DS 230.13       אחריות למוצרי לטיקריט: 

 מרכיב של:
  D 230.15     שנים: 10 -אחריות המערכת ל 

 DS 025.0         שנים:          25 -חריות לא
  DS 230.99      אחריות תמידית:                

 תחזוקה .7

ניטראלי  pH בעלניקוי שיגרתי באמצעות סבון  מצריכהאפוקסי טהרובה של לטיקריט ול
 תוצאותאפוקסי אינם זקוקים לתחזוקה אולם טומים. כל שאר חומרי לטיקריט ול

וקה נכונה של מוצרים המסופקים על ידי עשויים להיות תלויים בתחז הההתקנה ועמידות
 יצרנים אחרים.

 

 שירותים טכניים .8

 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.comבקרו באתר: ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או 
www.orantechg.com 
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 שיטת התיוק .9

 להלן רשימת המסמכים הרלבנטיים:
 DS 230.13   :                     אחריות המוצר –לטיקריט 

 DS 230.15         שנים:              10 -אחריות המערכת ל
 DS 025.0                             שנים:          25 -אחריות ל

  DS 230.99     אחריות תמידית:                                     
 DS 236.0       :          9235טיקריט ממבראנת איטום ל

 DS 663.0                                  לטיקריט הידרובאן :   
 TDS 192       יחי קרמיקה בבריכות שחיה: התקנת אר
 DS 634.0          רובה תעשייתית:       2000לטאפוקסי 
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