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FGS CONCRETE 

CONDITIONER 

קונדישנראף.ג'י.אס קונקריט   

 

 שם המוצר .1

 קונדישנר קונקריט אס.י'ג.אף
 

 יצרן .2
  ונל.יט אינטרנשילטיקר

  

 תאור המוצר .3
לבטון, המיועד לתחזוקה שוטפת של  חומר ניקוי מקצועיהוא  קונדישנר קונקריט אס.י'ג.אף

מלוטשים. מוצר זה מגיע בצורה מרוכזת ביותר ומכיל חומרי הרטבה ו חיםמשטחי בטון מוקש
 וחומרי חדירה וחיזוק עדכניים ביותר ולפי מיטב הטכנולוגיה.

 

 שימושים .4
אף.ג'י.אס רצפות  של לתחזוקה לשמש כדי במיוחד מיוצר קונדישנר קונקריט אס.י'ג.אף

חומר  של מדודה כמות המכיל ומרוכז עדין מנקה הוא  קונדישנר קונקריט אס.י'ג.אף .פרמהשיין
לכך  בנוסף. שלך אף.ג'י.אס פרמהשיין -רצפת ה של הברק על לשמירה אשר מסייע מקשיח

 אס.י'ג.אף -ב קבוע שימוש הנחוץ, וזאת בעלויות לא גבוהות. שהוא מעניק לרצפה את הניקיון
 בלאי המכונה, ותובמילוי נקבוביות מיקרוסקופי קלה שחיקה בשיקום יסייע קונדישנר קונקריט

 משאירים רבים ניקוי חומרי .ברצפה רגיל תוצר לוואי של כל שימוש אשר מהווה, שחיקה -מיקרו 
 .הרצפה של במקדם ההחלקה לפגוע עלולים זמן קלים אחרי כל שימוש, אשר לאורך משקעים

כך  תוכננה קונדישנר קונקריט אס.י'ג.אף נוסחת הייצור של ,בטיחות המשתמשים הבטחת לצורך
רצפות  .הרצפה של מקדם ההחלקה על ישפיע את החומר כך שלא לחלוטין שניתן יהיה לשטוף

משטחים בעלי כושר " -זוכות להיות מאושרות כ שמטופלות בחומר זה אף.ג'י.אס פרמהשיין
 מקיפה את זו הסמכה(. NFSI) רצפות לבטיחות הלאומי המכון ידי על "החלקהאחיזה גבוה נגד 

במשך  וממשיכה להתקיים אף.ג'י.אס הארדנר פלוס -ב שטופלו המלוטש הבטון כל סוגי משטחי
 .קונדישנר קונקריט אס.י'ג.אףבאמצעות  חיי המשטחים כאשר אלה מתוחזקים

 
 יתרונות

 שומר על תכונות המראה החלק ועל החוזק של רצפותאם נעשה בו שימוש קבוע, החומר  •

 .אף.ג'י.אס פרמהשיין

   .מיועד לרצפות מוקשות מלוטשות •

 .לשימוש מבוקר על פי הצרכים הפרטניים אריזות בגדלים שונים •

 .מסופק בריכוז גבוה לפעולה חסכונית •

 .משפר את עמידות הרצפה לאורך זמן •

  - USDA.  החקלאות של ארצות הבריתמאושר על ידי משרד  •

 .ידידותי ובטוח לסביבה •

"משטח בעל כושר אחיזה גבוה נגד החלקה" על ידי המכון הלאומי לבטיחות  -מוסמך כ •
  NFSI. –רצפות 
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 מתאימיםמצעים 
 מלוטשיםמשטחי בטון  •

 
 אריזה
 (ל' 3.8) גלון 1 מיכל •
 '(ל 18.9) גלון 5 מיכל •
  '(ל 208) גלון 55 חבית •

 חיי מדף

 יבש במקום ולאחסן היטב כשהם סגוריםקונדישנר  קונקריט אס.י'ג.אף אריזות על לשמור יש
על ידי המפעל הוא  אטומים במכלים המדף בתנאים אלה חיי. אין לאפשר למוצר לקפוא. וקריר

 .שנתיים לפחות
 
 גבלותה

 .צבועיםאו על קירות  חיםישטחומר זה על ב שימושעשות לין א •
 .שאיבהב מרססעם  או מברשת, יםסמרטוט, רצפה תומכונאת החומר עם  חמרול ניתן •

 .בלבד ותעשייתי מסחרי לשימושנועד  •
 .אגרסיבית של המשטח בעלי יכולת שחיקה במברשות או ברפידות אין להשתמש •

ולפגוע בברק  להקהות עלול" גריט-ניילו" מסוג במברשות או שחורות קרצוף בכריות השימוש •
 .המשטח

עם  מומלץ השימוש במגבים, יתאים לא מכני קרצוף בהם במקומות או קטנות רצפות על •
   .היטב סמרטוטי רצפה רטובים

 
 אזהרות

  .(SDS) הבטיחות ותנאי הבטיחות המחייבים נתוני בגיליון השימוש יש לעיין לפני •
 .העיניים את לגרות עלול •
 .עצמו על חוזר אשר מגע או ממושך מגע יש אם בעור לגירוי לגרום עלול •
 .ילדים של ידם מהישג להרחיק יש •
 .הבגדים או העור, העיניים עם ממגע להימנע יש •
 .היטב מאווררים באזורים זה בחומר להשתמש יש. החומר דיא של מנשימה להימנע יש •

 
 במתחם הנמצאים מצומצמים בדיקה משטחי על בו ולהשתמש בדיקת ניסיון לבצע נדרש
 הכללי ולמראה המשטח צבע על שמירה, לביצועים הקשורים מאפיינים לאמת מנת על עצמו

 שונים בחלקים להופיע שעלולים ושינויים הבדלים, הצבע על שמירה מאפייני רק לא אך כולל)
 עמידות, לשחיקה עמידות, אבק של יתר ספיגת אי, הבלאי מצב, בחוץ והן פנים משטח על הן

 הם החומר שביצועי להבטיח מנת על'(, וכו השחיקה מקדם, כתמים בפני עמידות, כימית
 התצורה בדרישות עמידתו ולקביעת, המיועד השימוש עבור הדרישות למפרט בהתאם
 .הדקורטיבית הריצוף מערכת ובנתוני
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 נתונים טכניים .5
 העבודה  ומאפייני פיזיות תכונות

 נצפיםנתונים  תכונה
 לימון - הדר פרי ריח

 pH 10.5 – 11 pHרמת 
  מימיו דליל צמיגות רמת

 כהנמו הקצפה

 יןא הקישח רמת

 יןא פוספטתכולת 

 מים להוסיףיש  מסיסות

 מלאה ות בטבעתכלה רמת

 מעולה ניקוי רמת

 מעולה חומר לאחר הפעולה הת שטיפ יכולת

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

 הבדיקה המקומית בשטח ותוצאות הביצועים בפועל. מעבדה רק בתנאי אשר נערכים מעבדה בדיקות נהלי משקפים
עלולים  הבאתר העבודהמקומיות  הבדיקות תוצאות .השוררים באתר העבודה ובתנאים ההשמה בשיטות תלויים יהיו

 כל .העבודה עצמו בעלי משקל אשר משפיעים באתר קריטיים המעבדה עקב גורמים להיות שונים מתוצאות בדיקות
 הנן אמינות שלמיטב ידיעתנו בדיקות על מבוססים זה נתונים בגיליון הכלולים הטכניים והנתונים ההצהרות, ההמלצות

 ערבות או להתייחס אליהם כעל נטילת אחריות ואין מובטחים אינם האמורות של הבדיקות והשלמות הדיוק אך, ונכונות
חברת  -של היצרן  בשליטתו שאינם רבים בגורמים תלויה רצון משביעות השגת תוצאות .שהוא סוג מכל

LATICRETE International, Incהתאמת את לקבוע כדי משלו ועל בדיקות מידע על להסתמך . על המשתמש 
אשר  או כל חבות ההוצאות, האובדן האפשרי, הנזק, הסיכון כל את עצמו על לוקח והמשתמש המיועד, לשימוש המוצר
 חברת .עושים במוצר אחר שהם מכל שימוש כתוצאה או עקיף שימוש, ישיר שימוש מאלה על ידי כתוצאה נובעים

LATICRETE או שנגרם ישירות נזק או אובדן, פגיעה כל בגין כלשהו 'ג צד או הקונה כלפי בכל אחריות תישא לא 
 .במוצר להשתמש יכולת חוסר או משימוש כתוצאה בעקיפין

 
 התקנה .6

 יישום
 

 משאבה מרסס, מברשת, מכונת פוליש באמצעותקונדישנר  קונקריט אס.י'ג.אףאת  למרוח ניתן
במכונת  להשתמש במתקן יש העיקריות המעבר בדרכי. רטוב על ידי מגב עם סמרטוט פשוט או

 פעמיים עד פעם לעשות יש המשניים המעברים ואילו את בשבוע, פעמים שלוש לפחות פוליש
, פעם בשבוע, יום מדי שתידרש ויתכן, עשויה להשתנות על פי הצורך השטיפה תדירות. בשבוע

 ועל פי תנאי הצורך לפי לדלל יש. ובגיל הרצפה ברצפה בשימוש תלוי, פחותה בתדירות או
 .מים ליטר/  ל"מ 11 - 8הוא  רגיל דילול. הרצפה

 
 קרצוף יש להרכיב כריות או רכות קרצוף בכריות להשתמש הרצפה יש של ניאמכ קרצוף בעת
עם מושב  מכונת פוליש או מאחור בהליכה תמובל מכונת פוליש. על המברשות הקיימות רכות

 .קבוע בטון באופן רצפות לניקוי ביותר והחסכוני היעיל האמצעי לרוב הם נהיגה
 
 
 אחריות .7

 
230.13 DSאחריות למוצרי לטיקריט :. 

03DS 200. :המערכת של לפני השטחשנים  3 אחריות. 
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 תחזוקה .8

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

 מניקויים מורכבת מומלצת תחזוקה שגרת. זמן לאורך השטח פני של הבלאי את ולהגביר במראה
 תדירות. קונדישנר קונקריט אס.י'ג.אף המקיפה הניקוי במערכת שימוש באמצעות תכופים

 או שבוע מדי, יום מדי תידרש מסוימים שבתנאים מכיוון, לנסיבות בהתאם תשתנה השטיפה
 . ובגילה ברצפה בשימוש תלוי, פחותה בתדירות

 היעיל האמצעי לרוב םה נהיגה מושב עם פוליש מכונת או מאחור בהליכה תהמובל מכונת פוליש
 או רכות שטיפה במברשות ורק אך להשתמש יש. קבוע באופן בטון רצפות לניקוי ביותר והחסכוני
 או ברפידות שימוש לעשות אין. הרצפה של מכני קרצוף בעת למברשות רכים בכיסויים

 רפידות, שחורות קרצוף בכריות השימוש. המשטח על אגרסיבית שחיקה יכולת בעלי במברשות
 לעמעם עשוי בקרביד הספוג מהסוג מברשות או יהלומים באבקת טבול בשרף מרוחות או ספוגות

 רצפות על העבודה את היטב עושים רטובות רצפה מטליות עם מגבים. הברק מפני השטח את
 .יתאים לא מכני קרצוף בהם במקומות או קטנות

 
 

 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 174.9: FGS HARDENER PLUS 
DS 230.13: אחריות למוצרי לטיקריט 
DS 200.03: המערכת של לפני השטחשנים  3 אחריות  

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

