
C + 35 ° C ° 5 + טמפרטורת יישום
בטמפרטורות נמוכות מ C ° 5 ההתנגדויות 

פחותות משמעותית.
אין ליישם על משטחים קפואים,  בתהליך 
הפשרה או בסיכון לכפור בטווח 24 שעות.

יש לערבב שקיות שלמות ולא שקיות 
פתוחות או פגומות.

אין לחרוג מהמינון המומלץ של ערבוב מים.
יש להימנע מהיווצרות בועות אוויר במהלך 

הערבוב.
הימנע מייבוש מהיר של המשטחים  על 

מנת למנוע סדקים עקב הצטמקות.
אין להוסיף מים בעת ההגדרה

אין להשתמש עצמית פילוס (בעובי נמוך)

אזהרות והמלצות

יישום

17 ק“ג למ“ר / עובי 1 ס“מ

הכנת תשתית
יש לנקות את פני השטח משאריות בטון וחלקים 

רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר העלול להפריע 
להידבקות. במשטחים חלקים יש לבצע חספוס.

יש לשטוף ולהספיג במים את האזור המיועד לתיקון.
במידה וקיים ברזל חלוד:

- יש לחצוב את הבטון בסביבת מוט הפלדה עד לעומק 
של לפחות 20מ"מ "מ מעבר למוט.

- יש להסיר מהמוטות אבק, שמן וחלקים רופפים.
- יש לנקות את החלודה באמצעות התזת חול או 

אמצעים מכאניים אחרים עד לקבלת שטח פני ברזל 
נקיים.

- יש ליישם חומר הגנה נגד קורוזיה מסוג וובר טק פר 
בשתי שכבות לפחות, בעזרת מברשת כדי לכסות באופן 

מלא את המוטות שנוקו מחלודה.
הכנת המוצר:

יש לערבב את המוצר  עם מקדחה במהירות נמוכה, 
במשך 5 דקות לפחות Weberec CLSfluid ק"ג עם מים 
בלבד (כ 2.75 ליטר מים  לכל 25 ק"ג שקית) יש להמתין 

במשך 5 דקות ולערבב שוב כשתי דקות על מנת לקבל 
תערובת אחידה.

יש למלא 3.1 ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף 25 ק"ג של 
החומר תוך כדי ערבוב בעזרת מערבל מכני במהירות 

סיבוב כ-400 סל"ד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

אופן היישום
- יש לצקת את התערובת למקום המיועד לכך  לאחר 

ערבוב המוצר.
- יש להגן על פני שטח התיקון מפני חום וקרינת שמש 

ישירה. 
- יש  הגן על המשטחים החשופים מייבוש מהיר 

באמצעות יריעות לחות על מנת  למנוע סדקים פנימיים 
להופיע במהלך היבוש.

גראוט סופר סלרי צמנטי מוכן לשימוש, בעל חוזק גבוה 
להתנגדות, לא מתכווץ לשיקום, ביסוס ועיגון

ליציקה ומילוי בין עמודי מתכת ובטון.
עיגון וביסוס עמודים, ברגים ועוגני מתכת

השלמות, חיזוק ומילוי אלמנטים טרומיים 
ובטון דרוך. שיקום קורות גשרים, עמודים 

וקירות תומכים.
תכונות:

• מתפשט ומתפלס
• אינו מתכווץ

• אינו מכיל כלורידים
• מגן על הברזל מקורוזיה

• חוזקי הדבקה גבוהים
• חוזק ראשוני גבוה

(B700) חוזק סופי גבוה •
• עובי יציקה עד 4 ס"מ ללא תוספת 

אגרגטים

גודל אגרגט מקסימאלי : 3 מ"מ
מסה בצפיפות התערובת: 2.3 ק"ג / ליטר

דחיסה
MPa): 40 N / mm²) חוזק: - ב 24 שעות

N / mm² 60 :ב 7 ימים -
N / mm² 70 :ב 28 ימים -

N / mm² 10 :חוזק גמיש ב 28 ימים
N / mm² 40000 :מודולוס אלסטי

N / mm² 2.0 ≤ :הידבקות
UNI 8996): + 1.5%) התפשטות חינם בשלב פלסטיק

UNI 8993 - UNI 8994): superfluid) עקביות

תגובה לאש
EN 13501-1: 2002): Class A1) 

N / mm² 20 <:דבקות פלדה לאחר 28 ימים

שק של 25 ק“ג

22
50%

weber.tec clsfluido

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.


