
  

C ° 30 + עד C ° 5 + טמפרטורת עבודה
מוכן לשימוש: רק להוסיף מים 

אינו ניתן ליישום כשהמשטח  קפוא,  או 
בתהליך של הפשרה, או בסיכון לכפור 

בטווח של 24 שעות.
הימנע מליישם בנוכחות רוח חזקה ואור 

שמש בהירה.  רצוי להגן על פני שטח כנגד 
ייבוש מהיר 

אין ליישם בעובי של פחות מ 1- ס"מ.
במקרה של שימוש בערבוב ידני, יש 

להוסיף מים  כ 4.5- ליטר לכל שק של 25  
קילו.

אזהרות והמלצות

יישום

חומר מליטה לשיקום, תיקון וחיזוק תשתיות בטון חלשות, בהתזה

18 ק“ג למ“ר לעובי 1.4 ס“מ

המוצר מוכן לשימוש, יש לערבב עם  כ 4-5 ליטר מים 
לסמיכות הרצויה , יש להרטיב את פני השטח לפני 

יישום המוצר . 
יש ליישם את התוצר בהתזה או בצורה ידנית 
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מראה כמו בטון רגיל.

שיקום בטון לעבודות שיש צורך לבטון 
בהתזה למשתחים גדוךים, כגון עבודות 
תיקון במנהרות, תעלות, בריכות שחייה 

מיכלים . במיגון של קירות  ובשכבה  עבה, 
אפילו על קירות ותקרות. מתאים לתשתית  

עם איטום האוסמוטי. יכול לשמש גם 
בתור שכבה הרבצה  כהכנה ממוכן או לכל 

מצב שבו נדרש חיזוק לתשתית חלשה  

ניתן ליישם ע"ג: בטון מזוין, מבני בטון,
לבני בנייה, מלאים, מעורבבים, אבנים, 

מרקם טוב.

אין ליישם על: משטחי טיח, משטחים 
צבועים, טיח ולא טיח  חלש או לא עקבי, 

או לוחות צמנט עץ, וכו '
בעובי של פחות מ 1- ס"מ.

גודל גרגר מרבי: 3 מ"מ 
צפיפות של תמהיל: 2.1 ק"ג / ליטר 

צפיפות של המוצר מוקשה: 1,95 ק"ג / ליטר 
חוזק לחיצה בגיל 28 יום (R3 בדרגה שלR): 35 N 3 / ממ"ר 
:(EN 1745: 2002 ממ"ר / N 8 : חוזק בכפיפה לאחר 28 יום

מוליכות תרמית λ= 1.30 W / ח"כ 
מודול האלסטיות N 30000 / ממ"ר 

הדבקה: ≥ N 1.5 / ממ"ר 

weber.tec BTconsolida 35

שק של 25 ק“ג

22
50%

החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוורר את המקום היטב. במקרה של מגע החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים 
ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב ולא לתלותה מהידית. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע“י פרסקו. 
אין לראות בהמלצות הנ“ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה 
ובשטח והם אמינים ביותר, אולם אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.


