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תיאור :בט ו ן מ ובא מס וג ב 30-א ו ב 40-ל יצ יק ות ג וש י בט ו ן בעל י ע וב י גד ול במ י וחד
ייעוד :ד ובר ות יס וד ,ג וש י בט ו ן ,יס וד ות לאנטנ ות ,ט ורב ינ ות ומתקנ ים י יע וד י ים ש ונ ים.
שימה :בשפ יכה יש ירה ,באמצע ות כל י מעב יר )סל מנ וף( ,משאבה במשאבת מ י יק ו ובק ו ו י צ ינ ור ות אר וכ ים.
יישום :בשפ יכה יש ירה ,באמצע ות כל י מעב יר )סל מנ וף( ,א ו באמצע ות משאבה.
תקנים ומפרטים רלוונטיים :ת"י  466חלק  ,1ת"י  ,26ת"י  ,118ת"י  601והמפרט הכלל י לעב וד ות בנ י י ן ,פרק
02

ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים ,המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה
טכנולוגית.

התמונה צריכה להיות ברוחב הדף כולו

הדחוסים של "הנסון"  -שם דבר ,זורם ולא נעצר
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תכונות ומאפיינים

ב20-

ב30-

ב40-

ב50-

חוזק בגיל  28יום
)מינ .מגפ"ס(

23.0
ממוצע
דוגמה בודדת 17.0

33.0
ממוצע
דוגמה בודדת 27.0

43.0
ממוצע
דוגמה בודדת 37.0

53.0
ממוצע
דוגמה בודדת 47.0

ייעודים עיקריים

שיטת שימה
ודירוג סומך
גודל אגרגט
מירבי









בטון רזה
עבודות פיתוח
גב קירות אבן




לשפיכה ישירה באמצעות שוקת או דוד )מנוף( S8 -S4
להובלה במשאבה S8 - S5

בטון רזה
עבודות פיתוח
רכיבי מבנה
קונסטרוקטיביים






רכיבי שלד מבנה
רכיבי ממ"ד
ביסוס ויסודות
רכיבים טרומיים






רכיבי שלד כבדים
רכיבים דרוכים
רכיכים טרומיים
לשימושים מיוחדים
אחרים

 25מ"מ )"פוליה גדולה"(  -בטון רגיל
 19מ"מ )"פוליה"(  -בטון משאבה
 14מ"מ )"עדש"(  -בטון ללא פוליה

הוראות ודגשים:






הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים
הישראליים ובהתאם למערכת ההסמכה של מכון התקנים
הישראלי.
הבטון נועד להובלה ופריקה תוך  90דקות אלא אם סוכם
אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.

פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון :מזג האויר ותנאי
הסביבה ,קבלת הבטון באתר ,שימוש ויישום ראה בגליון
הטכנולוגי של מוצר זה
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