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  LATAPOXY JOINT   
 לטאפוקסי ג'וינט 

 
 שם המוצר  .1

 לטאפוקסי ג'וינט
 

 יצרן  .2
 לטיקריט אירופה 

 
 תאור המוצר  .3

על בסיס שרפים אפוקסיים, קוורץ מובחר  חומצה   תנוגד הינה רובה דו רכיבית לטאפוקסי ג'וינט 
אריחי  של כל סוגי  הינה רובה המתאימה למילוי )והדבקה( לטאפוקסי ג'וינט   . ותוספים מיוחדים

, עם תכונות יוצאות דופן של עמידות למים  תשתיות על מגוון רחב של  חיפויים ו לרצפות   הקרמיקה
תוכנן להתקשות מהירה, ללא התכווצות וקלות   לטאפוקסי ג'וינטולאגרסיביות כימית ומכנית. 

ומבטיח עמידות   החיפויים משפרים את מראה הון צבעים זמין במגו   לטאפוקסי ג'וינטניקיון במים.  
 .  תמסורתי רובה שלא אפשריים עם    המישקיםלהתיישנות וניקיון 

 
 

 שימושים
)למעט אלה בעלי   וחיפויי קיר בכל סוגי הריצופים קרמיים   מ"מ 10מתאים למישקים ברוחב עד   •

 . ( סופגיםמשטחים  

מחלבות, בתי מטבחיים, מרתפי יין, מפעלי עיבוד בשר,  כגון סביבות המשמשות להכנת מזון  •
 וכו'.  מפעלי גבינות 

 בריכות שחייה ומכלים המכילים נוזלים כימיים אגרסיביים.   •

 . דלפקי מעבדה, דלפקי מטבח, בתי חולים  •

 .   תלניקוי ואטרקטיבי  הלטווח הארוך, קל  העמיד ברובה כל מקום שיש בו צורך  •
 
 

 גוונים
 אפור / בז' /  אפור בהיר /  לבן 

 

 אריזה
 ק"ג   5 דלי 
 במשטח  דליים  80
 

 חיי מדף
האטומה. יש לסגור שקיות פתוחות ולהשתמש בהן  ובמקום יבש באריזה המקורית   -חודשים  24

 בהקדם האפשרי. 
 

 כושר כיסוי
מ"מ   10שאמורים להיות ברוחב של עד  ורוחב המישקים, ממידות האריח, עובי  הכיסוי מושפע כושר 

 . למשתנים המצוינים ק"ג/מ"ר בהתאם    2.5-ל  0.8-והוא משתנה מ
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 נתונים טכניים  .4
 

 תכונות פיזיות
 EN 12004 R2T - ו EN 13888 RG סיווג: 

 . סמיך משחתי  נוזל  ב':  חלק.  משחה א':   חלק : רכיבים 
 עיינו בטבלה  צבע: 

 דצמ"ק ק"ג/ 0.95ב':  חלק  –דצמ"קק"ג/ 1.65 א':   חלק : סגולי משקל 
 מ"מ   0.3 מירבי:  גרגיר גודל  

המוצר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. עלול   א':   חלק סכנת רעילות: 
 לגרום לרגישות.  

צורב ורעיל במגע עם העור, בליעה ונשימה.   ב':  חלק
 עלול לגרום לרגישות. 

 לא  דליק: 
 94:6=  ב'  חלק א':   חלק יחס תערובת: 

 סל"ד(   300-500דקות )מערבל  2-3 זמן ערבוב: 
 סמיכות המשחה: 

 
 ת בצקי 
 +  C23°דקות בטמפרטורה של  45 עבידות בכלי: זמן  

 + C30°+ עד C12°-מ טמפרטורת יישום: 
 מ"מ  10עד ו  1-מ : רוחב מישק
 שעות  24 : לתנועה קלהזמן ייבוש  
 שעות  24 :  לתנועה מלאהזמן ייבוש  

 ימים   14לאחר  התקשות סופית: 
 מצוינת  עמידות בלחות: 

 מצוינת   עמידות להתיישנות: 
 טובה עמידות לשמן: 

 מצוינת   עמידות לחומרים כימיים: 
 מצוינת  )בסיסים(:   ַאְלָקִליםעמידות  

  : םסופי יםביצוע
 2N/mm 2,0 <  חוזק גזירה התחלתי: 

הידבקות אחרי טבילה  
 במים: 

 > 2,0 2N/mm 

גזירה אחרי הלם   חוזק 
 תרמי: 

 > 2,0 2N/mm 

 מ"מ  EN 12004 :  >5-יכולת עיוות ל
 + C100°עד  - C20°-מ עמידות בטמפרטורה:  

חודשים במקום יבש, באריזה האטומה המקורית; יש   24 אחסנה: 
 לסגור שקיות פתוחות מיד לאחר השימוש.  

 
. בכל מקרה, האחריות על השימוש שרכשנושימו לב: המידע הניתן בתרשים זה מבוסס על הניסיון הטוב ביותר 

 חלה על המשתמש בלבד ,במוצר
 

 

 

https://terms.hebrew-academy.org.il/munnah/69736_1
https://terms.hebrew-academy.org.il/munnah/17163_1
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 התקנה  .5
 הכנת השטח

התנודות והוויברציות האלסטיות,   למעט, ללא חופש תנועה  עיוותים לא ל ו  יציבהעל התשתית להיות 
מצעים   , יסודות העשויים מפאנלים קלים ולוחות טרומיים דקים אינם לפיכך .  למצע אשר מתאימות  

לפני היישום על ידי הסרה מוחלטת של כל עקבות   המישקים מתאימים. יש לנקות בזהירות את 
יהיו   להדבקה והתשתית  שקים יהמ יש לוודא כידביקים. לא  אבק, שמן או חומרים   שאריות, טצמנ

 יבשים לחלוטין.  
, אלמנט "טמפרטורת החדר" חשוב ויש לו השפעה  לטאפוקסי ג'וינטכדי לבצע עבודה מוצלחת עם 

)טמפרטורה אידיאלית לשימוש קל(,   C20°-על הרצפה ב  העבודהשל המוצר וזמני  העבידות על זמן 
  60-דקות, זמן ההסתגלות הוא כ  30-הוא כ, אם משתמשים במוצר כדבק , העבודה של המוצר זמן 

, טמפרטורה  גדליםערכים אלה   C15°שעות. בטמפרטורה של  24דקות וזמן מעבר להולכי רגל הוא 
, זמני העבידות  C30°-מ מעלה לשעות, ואילו   80-מעבר להולכי רגל רק לאחר כ  תמאפשרזו 

 .  מתקצרים
 

 ערבוב
  4650מדודות מראש ביחס הנכון )משחה א'  משחות  2ק"ג ומכיל   5בדלי  מסופק  לטאפוקסי ג'וינט
גרם(, אותן יש לערבב עם כלים נקיים ויבשים באריזה המקורית בלבד עד   350גרם, משחה ב' 

. במהלך  אשר יגרום נזק למוצרלהוסיף מים, או כל חומר אחר    אין .  תערובת הומוגנית מלאהלקבלת 
לגירוי    גורםב'  חלק ש מכיוון מש בכפפות והניקוי בספוג, תמיד מומלץ להשת היישוםפעולות הערבוב, 

 בעור. 
 

 יישום
באמצעות מרית גומי קשה או מרית מתכתית גמישה על ידי הפעלת   לטאפוקסי ג'וינטיש למרוח את  

תוך לחיצה   פת העוד הרובהלאחר מכן יש להסיר את חלקי המישק,   קומעל כדי שהמוצר יחדור ב לחץ
על המשטחים שטופלו באמצעות ספוג קשה. יש לשטוף את הספוג לעיתים קרובות ולהחליפו כאשר  

נהיה רווי מדי. לביצוע עבודה טובה חשוב מאוד למצוא את העיתוי הנכון ביותר לניקוי עם הספוג, כיוון  
ה כזה, אנו מציעים  , פעולת הניקיון תהיה קשה יותר. במקרהיישום שאם מחכים זמן רב מדי מתחילת 

רק   הרובהאלכוהול למי השטיפה. כאשר תהליך ההתקשות מסתיים, ניתן לנקות את    10%להוסיף 
 באמצעים מכניים. 

 ניקוי

 יש לנקות עם מים מיד לאחר היישום.  

 אחריות  .6
 123אחריות בהתאם לכתב אחריות ט

 

 שירותים טכניים  .7
 סיוע טכני

   04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון:
 info@orantechg.comאו לדוא"ל :  6231100-04או לפקס: 

ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר   ספרות בטיחות וטכנית
www.orantechg.com 
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