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תיאור :תער ובת טר י יה ג ולמ ית )ללא צמנט( על בס יס ח ול ד י ונ ות טבע׳ וח ול מחצבה המס ופקת בערבל י בט ו ן
מ ובא לש ימ וש מ י יד י א ו לאחס ו ן ממ ושך באתר.
ייעוד :הכנת ט יח צמנט י ,ט יט לבנ י ית בל וק ים )מלט לרב יגה( ,ט יט לר יצ וף א ו לגב אב ן לח יפ ו י ק יר ות.
מרכיבי התערובת :ח ול ד י ונ ות ,ח ול מחצבה ,מ וספ ים.
שימה :בשפ יכה יש ירה ,א ו באמצע ות משאבת בט ו ן ,א ו ד וד מנ וף.
יישום :לאחר ה וספת צמנט ות וספ ים ,כמ ו ט יח א ו ט יט ,בהתאם ל י יע וד.
מאפייני החומר הטרי :קל לפר יקה ולאחס ו ן ,מאפשר אחס ו ן ממ ושך ב י ותר.
מאפייני החומר הקשוי :מאפ י ינ ים רג יל ים של ט יח וט יט קש ו י ים.
תקנים ומפרטים :ת״ י  ,1920המפרט הכלל י לעב וד ות בנ י י ן ,פרק .09
ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים ,המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה
טכנולוגית.

הדחוסים של "הנסון"  -שם דבר ,זורם ולא נעצר
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הוראות שימו ש:

יתרונות:
עבידות טובה :נוח וקל ליישום בשיטות המקובלות.
רגישות נמוכה לסריקה :קיימת הקפרה בבחירת חומרי הגלם
ובמינון החומרים.
משקל מרחבי נמוך ) 1580-1480ק״ג למ״ק( :מקטין את
רגישות הטיח לגלישה על הקירות.
ניתן לשאוב או להרים בכל האמצעים הקיימים )לשאיבת
החומר במשאבת בטון יש לדלל אותו לפני השאיבה .החומר
חוזר למצבו הקודם בזמן האחסון(.
צורך פחות מים בזמן הכנת הטיט )מלט( או הטיח .הערבוב
מהיר יותר לקבלת תערובת הומוגנית.
כושר כליאת מים גבוהה ועבידות משופרת לאורך זמן.
ניתן למחזר  -לאחר שהחומר מתייבש על-ידי הוספת מים
וערבוב קל ,החומר חוזר לעצמו.
אינו מכיל סיד ,אינו תוקף ברזל ולא פוגע בעור המשתמש

בהתאם למפורט בתקנים ,ובמפרט הכללי לעבורות בניין
ובמפרטים השונים המיוחדים לעבודות שונות.
לצורך שאיבה ניתן לדלל את החומר במים ,החומר חוזר
למצבו הקודם בזמן האחסון.
לצורך קבלת פרטים נוספים והנחיות לגבי הזמנה ,אחסון
ושימוש נכון בצמנטיט חוץ ,מומלץ לעיין בגליון הטכנולוגי של
״הנסון״ למוצר זה .כמו כן ,לפני תחילת העבודה בכל אתר
ניתן להזמין )בתאום מראש( את נציג ״הנסון״ להדרכה ולמתן
הנחיות נוספות.
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