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תנאי מכיוון ש ההמלצות וההצעות ניתנות ללא כל אחריות,למיטב ידעתנו. עם זאת, ומדויק הזה נכון  הנתונים הטכניים ןבגיליוהמידע 
העבודה אינם תחת שליטתנו הישירה. מומלץ תמיד לבצע בדיקות מקדימות. החברה שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן 

 מסמך זה ללא כל התראה. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה כל מהדורה קודמת. 
 

 במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו. 

 
 

 האירופאיעומד בתקן 

UNI EN 1504-3 

R 4 
 תיקוןמלט למטרות 

 תיאור
הן רכיבי, טיקסוטרופי, מחוזק עם סיבים, מעורבב עם תוספים לבקרת התכווצות -מלט חד

 בשלב הפלסטי והן לאחר ההתקשות. 
 

 תחומי יישום
לשיקום מבני של משטחי בטון, עמודים, קורות, מרפסות וכדומה. בעל יכולת משמש המוצר 

 ס"מ.  3-4שניתן ליישמו גם בשכבות בודדות בעובי  מצוינתעבידות 
 
 
 

 טכניים  נתונים

 

 מ"מ 3יבש, לפני הערבוב קוטר מקסימלי,  :מצב צבירה

 אפור  צבע:

 (05%ליטר ) 5..3מינימום  ק"ג 05מים הנדרשים לערבוב עם שק של 
 (01%ליטר ) 4מקסימום 

 שעות 04לאחר  MPa cm 5.5 <2 לכיפוף:עמידות מכנית 
2> 6.5 MPa cm  ימים .לאחר 
2> 8.0 MPa cm  יום 02לאחר 

 שעות 04לאחר  MPa cm 20 <2 לדחיסה:עמידות מכנית 
2> 40 MPa cm  ימים .לאחר 
2> 55 MPa cm  יום 02לאחר 

 גרם לסמ"ק 5..0 מלט טריצפיפות של 

 
 

 הכנת פני השטח
חלקים מתפוררים, שמנים, גריז, מלחים, ולנקות את המשטח ביסודיות מ פגוםלסלק בטון יש 

 המונעים הצמדות. חומרים לא ידועים או חומרים 
 יש להספיג את התשתית עם מים. לפני היישום 

 
 יישום

או  כף טייחיםת הומוגנית. ניתן ליישם את המוצר עם בלערבב היטב לקבלת תערויש 
  . בריסוס

 להחלקה. )לבן, אפור( WF02לקבלת גימור טוב יותר יש להשתמש ב 
 

  צריכה

 ק"ג למ"ר למ"מ עובי. ..0
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 הוראות

שמש ורוח  . יש להגן מפני קרינת35°C+ עד   5°C+מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורות 
 במידת הצורך, יש להמשיך להרטיב את המשטח גם לאחר היישום. שעות הראשונות. 04-ב
 

 אריזה
 שקים לחבילה. 11 –ק"ג  05שקים 

 

 אחסון
בטמפרטורות בין שלא נפתחה, כאשר הוא מאוחסן באריזה  חודשים 00יציב  נשמר המוצר
+5°C  35°+ עדC. 

 
 
 

 הוראות בטיחות
 

 אמצעי זהירות
 הערוך בהתאם לתקנות נתוני הבטיחות העדכני ביותר לגיליוןעל בטיחות, יש לפנות  למידע

 . זיקליים ונתונים אחרים על המוצרינתונים לגבי רעילות, נתונים פ הכוללהתקפות ו
 

 איכות הסביבה
לקבלת מידע נוסף על סילוק /או את המכלים הריקים לסביבה. אין להשליך את המוצר ו

 ליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר. ייש לפנות לגהמוצר 
 


