
 
 

 
 

LATAPOXY® 210 
Modified Epoxy Adhesive 

DS-630.0-0706 

 210 לטאפוקסי

 

 ם המוצרש .1
 210 לטאפוקסי

 יצרן .2
 .ונליט אינטרנשילטיקר

 תאור המוצר .3
ומילוי רובה  נת אריחיםהוא אמולסיה מותאמת של דבק אפוקסי להתק 210 לטאפוקסי

 210 לטאפוקסי ים והנקיים.שטחים השלמואבן על רוב המ במשיקים של אריחי קרמיקה
 מליטה.מארז הכולל שרף ומקשה, ותערובת מוכנה מראש של אבקת ב מסופק

 שימושים

לשימוש בהתקנת אריחים ואבן על רוב המשטחים השלמים והנקיים במבנים מסחריים 
בכימיקלים מתונים )חיצוני עמידה ומבני מגורים. השתמש היכן שנדרשת עמידה בשחיקה ו

 ופנימי(.
 

 רונותית

 גבוה וזק הדבקותח •

 לא רעיל, לא  דליק •

 חסכוני •

 )עד להתייבשות( ניתן לניקוי במים •

 קל לשימוש •

 התנגדות לכימיקלים מתונים  •

 

 תשתיות מתאימות

 בטון •

 חיצוניים* םלבידי •

 מבני בטון •

 פלדה •

 ויניל או אריחים גמישים אחרים* •

 וחות צמנט בורד**ל •

 מצעי מלט מבטון •

 לוחות גבס* •

 טיח מלטי •

 יחי טרצואר •

 למינציה מפלסטיק •
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 אריחי קרמיקה ואבן קיימים •

 * התקנה פנימית בלבד
 לוחות להמלצות התקנה ולבירור יכולת לשימוש חיצוניההתייעץ ביצרן  **

 

 אריזה

 דבק
 ק"ג. 34 -ערכה תלת רכיבית

 ק"ג. 25שק  -חלק א' )אבקה(
 ק"ג לסט. 2.25 -יחידות של סט נוזלים 4 -חלק ב'+ג' )נוזל(

 רובה
 ק"ג. 15.9 -ערכה תלת רכיבית

 ק"ג. 11.4שק  -חלק א' )אבקה(
 ק"ג לסט. 2.25 -סט נוזלים כפול -חלק ב'+ג' )נוזל(

 
 כושר כיסוי

 דבק
 מ"מ. 3-4מ"ר בעובי של  5 -סט אחד יכסה כ

 רובה
 בהתאם למידות האריח והמישקים.

 
 חיי מדף

 ( שנים. 2שנתיים )ישמור על איכותו המלאה במשך  המוצר ,באריזה שנסגרה במפעל

 
 הגבלות

 .4°C  -אין להשתמש בטמפרטורות מתחת ל •

להתקנת שיש ירוק ושיש רגיש למים ואגלומרטים, או כאשר  300 לטאפוקסיהשתמש בדבק  •
 דרושה עמידות בכימיקלים.

 השתמש בטיט לבן לשיש ואבן לבנים או בהירים. •

רובה אפוקסית  - 2000 לטאפוקסיעמידות מרבית לכימיקלים, השתמש בבעלת לרובה  •
 תעשייתית.

דבקים / שרפים, טיח ורובה עבור אריחי קרמיקה, ריצופים, לבנים ואבנים אינם מהווים  •
תחליף לאיטום באמצעות ממבראנות. כאשר נדרשת ממבראנה לאיטום בפני מים, יש 

 .™הידרו באן ®להשתמש בלטיקריט

מספיק  וקשיםמבנית, יציבים מבחינה  מבוססיםלהיות  התשתית חייבים : משטחישימו לב •
תחת  עיוות התשתיתדומים.  אמצעי גימוראריחי קרמיקה / אבן, לבנים דקות ו כדי לשאת

 עומס 
 
 כולל עומסים מרוכזים,  הולם כלשהו, , מת אוחי

עבור אבן  L/480או  בהדבקה דקה, / לבנים קהקרמי עבור התקנת – L/360יעלה על אסור ש •
 .חפתרך המאו=   Lבהדבקה דקה, כאשר 

 
 אזהרות

 למידע בטיחותי MSDS -את הראה 

 מלאה.ד להתקשות במזג אוויר קר, הגן על עבודות גמורות מתנועה ע •

עלול לגרום גירוי לעיניים  210 לטאפוקסיעד להתקשותו, מכיל צמנט פורטלנד וחול סיליקה.  •
 . במקרה מגע, שטוף באופן יסודי במים.ולעור
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חמורות. בריאות חול סיליקה עלול לגרום לסרטן או בעיות ל תיתן לחומר לחדור לגוף. א •
 הימנע מנשימת האבק. לבש מסיכת אבק במקומות מאובקים.

 הרחק מהישג ידם של ילדים. •
 

 נתונים טכניים .4

 ANSI A118.8 –תקנים ישימים 

 תכונות וביצועים
 

 21°C -עבידות ב
 

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה 
התוצאות המוצגות הן  מוקדמת.

טיפוסיות אך משקפות את הליכי הבדיקה 
ביצועים בשטח תלויים הבהם השתמשו. 

 בשיטות ההתקנה והתנאים באתר. 
 21°C-טבלת עמידות בכימיקלים ב

טבלת עמידות בכימיקלים של דבק אפוקסי 
 רמת החשיפה של  סוג החומר 210 לטאפוקסי

 210  לטאפוקסי
 רציפה** לסירוגין* 

 מ מ 10%חומצת לימון 
חומצה גפריתנית 

1% 
 מ מ

 מ מ 1%חומצת מלח 
 למ מ 5%חומצה לקטית 

 מ מ חומץ
חומצה אצטית 

10% 
 למ מ

חומצה זרחתית 
5% 

 מ מ
סודה קאוסטית 

10% 
 מ מ

 שעה  1 זמן פתוח
 שעה  1 אורך חיים  

 שעות  24 זמן עד לתנועה
 kg/m3 1717  משקל רטוב

 ספציפיקציות התוצאות שיטת הבדיקה הבדיקה

A118.8 

ANSI 
 אפשרות ניקוי

 במים
 

 

ANSI A118.8  

J–5.1 

 דקות  40< דקות  40<

 חוזק גזירה 
 של אריח 

 מינרלי

ANSI A118.8  

J–5.4.2 

250–305 psi 

(1.7–2.1 

Mpa) 

>300 psi 

(2.1 Mpa) 

 חוזק 
 לחיצה

ANSI A118.8 

 J–5.8 

3100–3500 

psi (21.4–
24.1 Mpa) 

>2600 psi 

(18.3 Mpa) 

  ANSI A118.8 חוזק קריעה

J–5.9 

350–400 psi 

(2.4–2.75 M 

Pa) 

>300 psi 

(2.1 Mpa) 

  ANSI A118.8 חוזק כפיפה

J–5.10 

800–855 psi 

(5.5–5.9 

Mpa) 

>850 psi 

(5.0 Mpa) 



 
 

 מ מ 10%מלח 
דטרגנטים 

 מרוכזים
 למ מ

 מ מ מי אמוניה
 מ מ סוכרים

 למ מ בנזין
 מ מ שמן בישול

 מ מ ןטרפנטי
 מ מ ספירט מינראלי

 למ למ טולואן
 למ למ קסילול

 
 לא מומלץ –מומלץ. למ  –מ 

 .ASTM C267 – 1982דות בכימיקלים נקבעה לפי יהעמ
השתמש בהמלצות לחשיפה רציפה עבור כימיקלים בחשיפה לסירוגין  הערה לקובע המפרט:

 .32°C -בטמפרטורות מעל ל
 ימים. 3 -*   לסירוגין = חשיפה של פחות מ

 ** חשיפה רציפה =  חודש אחד.
 

 התקנה .5

 
 משטחהכנת ה

ושלמים מבחינה מבנית, נקיים מכל  32°C -ל 4°Cשטחים צריכים להיות בטמפרטורה שבין מל הכ
שטחי בטון מלכלוך, שמן, גריז, צבע מתקלף חומרים לאטימת בטון או חומרי אשפרה. יש להחליק 

בטון  משטחיצמנט פורטלנד. עם לטיקריט לטקס מחוספסים או לא ישרים בעזרת שכבת יסוד של 
המים. את ההתקנה יש לעשות  פיאו קירות לבנים מאובקים ויבשים יש להרטיב במים ולנגב את עוד

. על כל לאשפרה צמנט פורטלנד אינו זקוקעם   לטיקריט לטקסע"ב על משטח לח. הערה: טיט 
 מ'. 3מ"מ לכל  6להיות אנכיים וישרים לרמה של  משטחיםה

 ANSIתפרי ההתפשטות בתשתית. פעל לפי הנחיות ל כהמשךי התפשטות בריצוף תפר בצעיש ל
AN-3.8  דרישות מתפרי התפשטות" או תקן"TCA EJ171  תפרי התפשטות". אל תכסה את"

 .TCA W244לפי פרט התקנה  עבוד ,תפרי ההתפשטות
ם לוודא שהשקיעה של משטחי דיקט פנימיים תחת עומס חי או קבוע לא יעלה על על המייש .1

 להתקנות על אבנים כאשר  L/480עבור אריחי קראמיקה ולבנים או  L/360תקן תעשייתי של 
L.מפתח האורך = 

 הבנייה המינימאלית עבור רצפות דיקט פנימיות: .2
 

כאשר כל הקצוות של  – פשוטלביד "מ, מ 15עובי ב חיצוני לשימוש לבידים מודבקים : תת רצפה
מ"מ  400מרוחקים לא יותר מאשר ה מגושריםאו עם לשון וחריץ, מעל תפרים  אטומים,הלוחות 

מ"מ לאורך  200מ"מ לאורך שפת הדיקט וכן כל  150כל  הלבידיםיש לחזק את  :האחד מהשני
מרווחים השאירו   ;חוםמצופים או מגולוונים ב )או ברגים( תמיכות הביניים באמצעות מסמרים

מ"מ לאורך שפות הלוחות; יש לתמוך את כל קצות הלוחות  6 -ו ותמ"מ בין קצות הלוח 3של 
 מסגור; הדביקו את הלוחות אל התפרים עם דבק בנייה.קורת באמצעות 

מ"מ בשדה  200 -מ"מ לשימוש חיצוני מחובר לאורך קצות הלוחות ו 15: לביד בעובי שכבת בסיס 
 3הכיוונים( עם מסמרי ראש מצופים או מגולוונים בחום )או עם ברגים(; השאירו בין  הלוח )בשני

מ"מ בין הלוחות לכול משטח הבא איתם במגע; הסיטו את חיבורי  6מ"מ בין הלוחות ו  6מ"מ ל 
תת הרצפה מאלה של התפרים בין קצות הלוחות; הדביקו את הבסיס לתת הרצפה באמצעות דבק 

"הדבקת אריחי קראמיקה, אבן או בלוק מעל רצפות עץ" לקבלת  152דף מידע בנייה. הסתמכו על 
 כל הפרטים.
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או עץ קשה. עבור שיש לבן או בעל צבע בהיר  ®luan ,Masoniteאל תדביקו ללוח סיבית,  .3

טיט לשיש וגרניט לבן. עבור סוגי שיש ירוק ורגיש LATICRETE® 220  -השתמשו ב
 .633.0, ראו בדף נתונים 300 טאפוקסיללרטיבות, השתמשו בדבק אפוקסי 

 
 ערבוב

 -ו Aשפוך את החלקים  .210 לטאפוקסישל  Bוחלק  Aיש לערבב היטב את חלק לפני השימוש 
B  לתוך דלי נקי וערבב היטב. הוסף את חלקC  מילוי וערבב עד לקבלת מרקם חלק, האבקת

 דקות. ערבב שוב  10 - 5הניתן למריחה. תן לטיט לנוח 
 

 יישום

 דבק       

 צמידעל התשתית בעזרת הצד השטוח של כף הסריקה, תוך כדי לחיצה כדי לה דבקמרח את ה
בעזרת הקצה המשונן. הערה: השתמש בכף עם שיניים שכבת דבק נוספת שטח. מרח מאותו ל

שתוכל לכסות באריחים  דבקמתאימות כדי לוודא הדבקה מלאה של האריחים. מרח כמות 
 כדי לוודא כיסוי מלא ,מ"מ x 200 200 -מ גדוליםהאריחים את גב הדקות. מרח  15במשך 

דפיקה ופטיש  פטישלח ודביק, ודפוק פנימה בעזרת  דבק. הנח את האריחים על והדבקה טובה
מכסה לגמרי  על ידי הסרת אריח  דבקגומי כדי לקבע את האריח ולכוון את הגובה. בדוק שה

מתקלף )לא נדבק(, הסר אותו והחלף  דבקאם הלגב האריח.   דבקובדיקת מעבר ה אקראית
 טרי. דבקב

 רובה

 על המשטח להיות נקי ויבש. •

 מומלץ להתחיל את העבודה מאזור הניקוזים )הנמוך יותר(. •

לפזר את הרובה על פני המשטח עם מאלדג' גומי קשיח ולמלא את הפוגות אלכסונית  •
 )למניעת הוצאת הרובה תוך כדי המילוי(.

 חומר שנשרה על האריחים לכיון הפוגות הריקות בעזרת מאלדג'.לסלק את שארית ה •

 לנגב את שטח העבודה בתנועות מעגליות עדינות. •

 לשחרר את שאריות הרובה ולהחליק את הפוגות תוך כדי התנועה. •

 להעביר ספוג נקי באלכסון על המשטח ולאסוף את שאריות הרובה. •

 ל ניגוב.להשתמש פעם אחת בכל צד של הספוג ולשטפו לאחר כ •

 כשהספוג נהיה "דביק", יש להחליפו בספוג נקי. •

 ים" תוך כדי ההתקדמות.עניתן להוסיף רובה לאזורים "שקו •
 

 ניקוי

 לנקות אריחים וכלי עבודה עם מים כל עוד הדבק רטוב.
 

 אחריות .6

 . שיטת התיוק9 סעיף ראה
  DS 230.13: אחריות למוצרי לטיקריט       

 תחזוקה .7

ניטראלי  pH בעלניקוי שיגרתי באמצעות סבון  מצריכה לטאפוקסיוהרובה של לטיקריט 
ההתקנה  תוצאותאינם זקוקים לתחזוקה אולם  לטאפוקסיומים. כל שאר חומרי לטיקריט ו

עשויים להיות תלויים בתחזוקה נכונה של מוצרים המסופקים על ידי יצרנים  הועמידות
 אחרים.
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 שירותים טכניים .8

 סיוע טכני
 04-6230000להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: מפרטים עשויים 

 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 
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