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- טיט תיקסוטרופי לשחזור, תיקון ולהגנה על אלמנטים מבניים מבטון 
מזוין.

- יכולת תפעול גבוהה עבור יישום על תשתית ממעל )קורות תקרה, 
קורות ...( ללא תופעות של בליטות, נפילות, הפרדות.

( R4 חוזק דחיסה קבוצה) מאפיינים מכניים דומים לאלו של בטון -
- הידבקות טובה מאוד לתשתית.

- למניעת סדקי התכווצות.
- בעבודה עם ספוג בשלב ההתייבשות מתקבל גימור מצויין.

- מאפשר יישום ממוכן לתיקונים מקומיים (בשימוש על משטחים 
.Weber.tec BT218 גדולים יש להשתמש ב

שימושים

R4 - טיט תיקסוטרופי לשיקום, תיקון ולהגנה על אלמנטים מבניים מבטון. סיווג כח דחיסה
weber.tec ripara 60

- יישום בטמפרטורות שבין 5 ל 35 מעלות צלזיוס בלבד.
- אין ליישם על תשתית קפואה. 

- אין ליישם על תשתית החשופה לאור שמש ישיר.
- אין ליישם את החומר אם הגיע בשקית פגומה או פתוחה.

- אין להוסיף למוצר סיד או בטון משום סוג, ואין להפריז בתוספת 
המים. 

- אין להשתמש במוצר זה אם התשתית בתהליך הקשייה.
- אין להוסיף מים, ואין לערבב את התערובת עד שהיא יציבה.

- במקרה בו יש לצבוע ישירות על המוצר, יש לוודא שפני השטח 
יבשים לחלוטין.

אזהרות והמלצות

weber.tec ripara60 הוא טיט תיקסוטרופי לשחזור, תיקון ולהגנה על 
אלמנטים מבניים מבטון. הטיט מורכב מקושרים בטוניים חזקים, 

אגרגטים מסוננים, תוספים מיוחדים ומיקרו-סיבים סינתטיים. טיט 
Weber.tec ripara60 מורכב מנוסחא המבטיחה הידבקות מצוינת 

לתשתית ולמוטות תמיכה, המונעת סדיקה בין שני האלמנטים – הישן
והחדש. לאחר התיישנות, Weber.tec ripara60 יוצר סביבה בסיסית 

שנועדה להגן על חיזוקי המתכת, ובשל נקבוביות נמוכה במטריצת 
המלט, הוא גם מגן מפני זיהום אוויר. מותאם לשיחזור מבני בטון מזוין 

במצב ירוד.

איזורי השימוש:
- שיקום נפח של אלמנטים מבניים שנפגעו בידי חמצון של ברזל, כגון 

פינות של קורות, עמודים, מחיצות ויסודות בטון.
- איזורים נקודתיים הדורשים מילוי והחלקה, אי סדירויות הנוצרות 

בעקבות הסרת חצץ, מפרידי ברזל, חורי עיגון, מוטות חשופים, וליקויי 
כיסוי בטון.

- שיקום של האזורים הנוטים לבלאי ושחיקה
- תיקונים של אלמנטים ארכיטקטוניים יצוקים

אין ליישם על גבי:
- גבס

- משטחים צבועים או משטחים שטופלו במוצרים המגבילים את כושר 
ההדבקות.

שיקום, הגנה על החלקים פגומים של קורות או עמודי בטון במצב ירוד, 
שיקום חלקים פגומים של רצפות, מדרגות, כרכובים, מרפסות, חזיתות, 

 weber.tec פיצוי על נסיגת טיט מלט פנימית וחיצונית, עם צריכה של
ripara60, מכיל סיבים, תיקסוטרופי, לערבוב עם מים בלבד

19 קילוגרם / מטר רבוע בסנטימטר עובי. למוצר זה גודל גרגיר מרבי 
של 1.4 מ"מ, כוח דחיקה לאחר 82 יום שווה ל  -N 60 / מ"מ² 

הוא ישים בעובי של עד 5 סנטימטרים בשכבה אחת.

תחומי שימוש

מפרט מוצר

גודל גרגיר: 1.4 מ"מ
צפיפות של מוצר לאחר הקשחה: 2.1 ק"ג / ליטר

 2MPa < :כושר הדבקות לבטון
 R4 :מ"מ²  סיווג התנגדות / N 60-  כוח דחיקה לאחר 82 יום שווה ל

(EN 1504-3
תכולת יון כלוריד: 0.05%

2MPa :כושר הדבקות
MPa 2 מניעת הצטברות / התפתחות

התנגדות לפיחום: עובר
25GPa  :מודול

 MPa 2 :התאמה תרמית חלק 1 – קפיאה – הפשרה
התנגדות להחלקה: לא זמין

0.5kg • m -2 • h 0.5  :ספיחה נימית
A1 :סיווג תגובה לאש

נתונים אלו נבדקו בסביבה מבוקרת, ועלולים להשתנות באופן 
משמעותי בהתאם לתנאי היישום.

עונה על תקן:

נתונים טכניים



weber.tec ripara 60

לאחר הכנת המשטח בעזרת הטכניקה המתאימה לאלמנט הבנייה שיש 
לתקן (ניקוי ממוכן, שטיפת לחץ, התזת חול וכו'), יש לוודא כי המשטח 

נקי מאבק וחלקים רופפים ולא יציבים. מוטות חיזוק חייבים להיות 
נקיים, וללא חלודה (יש להסיר חלודה עם הכלים המתאימים). יש

להרטיב קלות את המשטח ביסודיות לפני ביצוע תיקונים.

ערבוב המוצר
יש לערבב שק אחד של 25 ק“ג עם 4.5 עד 5 ליטרים של מים, 

בשימוש במערבל ידני במהירות נמוכה, או במיקסר. במקרה של יישום 
ממוכן, יש להגדיר את רמת הזרימה על מנת להשיג טיט פלסטי אחיד.

אין להשתמש במוצר weber.tec ripara 60 בתור חומר להזרקה, פן 
תהיה סכנה למנת יתר של מים (למטרת הזרקה, יש להשתמש בגראוט 

סופר-נוזל weber.tec CS206 בלבד).

הכנת התשתית

- יש לטפל בברזל בעזרת המוצר weber.tec fer  באיזורים המטופלים.
יש ליישם על כל המשטח שיש לשקם (תשתית בטונית ותמיכה 

מתכתית), שכבה שניה של weber.tec fer ליצירת שכבה שתסייע 
.weber.tec ripara60 להדבקות השכבה הבאה של חומר מסוג

- שעתיים לאחר התייבשות השכבה השנייה של weber.tec.fer, ולפני 
שזו מתקשה, יש ליישם את החומר weber.tec ripara60, עם כף 

טייחים, ולהדק את פני השטח היטב.
- Weber.tec ripara60 הוא חומר שניתן ליישם בפעם אחת או במספר 
שכבות, בהנחה שעובי כל שכבה אינו עולה על 5 ס"מ, ובהנחה כי זמני 

ההמתנה מותאמים לתנאי השטח.
- החלקה יש לבצע בזמן ההידוק והלחיצה.

- לפני גימור, מומלץ להשתמש במוצר weber.tec flex R או 
weber.tec flex L כשצובעים או מצפים בהתאמה.

יישום

ערבוב עם מים: 18-20%
שמיש תוך:60 דקות
עובי מינימלי: 1ס"מ

עובי מקסימלי בשכבה אחת:  5ס"מ
עובי קיר מקסימלי: 10 ס"מ

עובי תקרה מקסימלי: 8 ס"מ
הערכים הנ"ל מבוססים על בדיקות מעבדה בסביבה מבוקרת, 

ועלולים להיות שונים לחלוטין ע"פ תנאי סביבת העבודה.

מאפייני יישום

מארז: שק 25 ק"ג
מראה: אבקה אפורה

תקופת אחסון: 12 חודשים באריזה מקורית סגורה, יש לשמור את 
החומרים הרחק מלחות.

 Reg.1907 / 2006 (REACH), Annex XVII, ,המוצר הזה עונה על תקנה
paragraph 4 כפי שרשום על האריזה.

כושר כיסוי לאריזה: 1.3 מ"ר ב 1 ס"מ עובי.

נתוני אריזה

מארז: שק 25 ק"ג
מראה: אבקה אפורה

תקופת אחסון: 12 חודשים באריזה מקורית סגורה, יש לשמור את 
החומרים הרחק מלחות.

 Reg.1907 / 2006 (REACH), Annex XVII, ,המוצר הזה עונה על תקנה
paragraph 4 כפי שרשום על האריזה.

כושר כיסוי לאריזה: 1.3 מ"ר ב 1 ס"מ עובי.

המידע במסמך זה מבוסס על המידע הזמין בעת פרסומו. חברת
אינה לוקחת אחריות על נזקים לרכוש או בנפש כתוצאה משימוש 

בלתי הולם במידע זה,
ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את הנתונים ללא הודעה.

כושר כיסוי

מוצר

Weber.tec ripara60

כושר צריכה/כיסוי

19 ק“ג / 1 מ“ר

מוצר

1 ס“מ
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