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תיאור: “מדה סיב“ הינה תערובת מדה בעלת חוזק גבוה, משוריינת בסיבים סינתטיים קשיחים 
ארוכים ו/או גמישים, בעלי מידת אורך משתנה בהתאם לייעוד, המיועדת ליצירת משטחים 

מפולסים כתשתית לריצוף.
תערובת “מדה סיב“ מתאימה לשימושים רבים: רצפות בבתי מגורים, מבני ציבור וכד'.

תערובת“מדה סיב“ פותחה במעבדות חב' "הנסון" )ישראל( בע"מ והיא מכילה צמנט, חומרי 
מליטה מיוחדים, אגרגטים, סיבים סינתטיים קשיחים ו/או גמישים באורכים שונים ומוספים כימיים.

תערובת “מדה סיב“ מיוצרת במפעלים ייעודיים של "הנסון" תוך שימת דגש מיוחדת על בקרה 
צמודה להבטחת איכות המוצר המסופק.

יתרונות:
1. מאפשרת יישום מהיר בשיטות המקובלות, ללא צורך במיכון מיוחד.

2. מתקבל משטח מפולס )ללא גלים(.
3. המוצר הומוגני ומסונן.

4. מתאימה לדרישות התקנים הישראלים )ת"י 1555, ת"י 5566(.
5. בעלת חוזק גבוה.

6. מכילה סיבים באורכים שונים.

מדה סיב, מוצר קל, פתרון יוצא מן הכלל !!!
כל הזכויות שמורות להנסון )ישראל( בע"מ



לעבור את הגובה המכסימלי(.
פילוס החומר יתבצע בעזרת סרגל 
אלומיניום תוך יצירת גלים בחומר 

ה"מדה סיב" הטרי.
ניתן לדרוך על פני החומר הקשוי כעבור 

כ-20 שעות ממועד גמר יישומו. 
ניתן לבצע את החיפוי )הריצוף( 14 ימים 

לאחר יישום ה"מדה סיב".
אשפרה:

האשפרה הרצויה היא באמצעות הרטבה 
במים של פני המשטח החל מ-12 שעות 
לאחר יישום החומר, במשך ארבע ימים 
לפחות. בנוסף, בתנאי מזג אוויר חמים 
יש להגן על שכבת ה"מדה סיב" מפני 

התייבשות מהירה.

דגשים והערות:
במידת הצורך יש להסיר את הקרום העליון שנוצר על פני ה"מדה סיב" 

לאחר התקשותו ולטאטא את האבק שנוצר. 
מודגש בזה שלחב' "הנסון" אין אחריות להתפתחות סדקים בחומר ו/או 

להינתקות שלו מהתשתית ו/או להתקלפות.
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החומר הטרי זורם בקלות ומתפלס ע"י יצירת גלים בחומר.יכולת זרימה  

מהיר וקל.יישום

10–30 מעלות צלסיוס.טמפ' יישום

2,250-2,150  ק"ג/מ"ק.משקל מרחבי רטוב )"טרי"(

2,150-2,050  ק"ג/מ"ק.משקל מרחבי יבש )"קשוי"(

40-20  מגפ"ס בממוצע )ע"פ דרישה(.חוזק לחיצה בגיל 56 ימים 

)ע"פ דרישה(.סיבים באורך 40–50 מ"מ

)ע"פ דרישה(.סיבים באורך 6–38 מ"מ

5 ס"מ.עובי שכבה מינימלית

נתונים טכניים

הוראות ודגשים בשימוש וביישום:
"מדה סיב" הינו מוצר מוכן לשימוש ואין 

לערבב בו כל חומר שהוא, כל תוספת 
עלולה לפגום בתכונותיו.

המוצר "מדה סיב" מסופק לאתר לפי 
הזמנה בערבלי בטון ניידים בנפחים 

שונים ובהתאם להתקדמות העבודה. 
ניתן לשאוב את ה"מדה סיב" לקומה 

בה נדרש החומר.
יישום:

יתבצע בהתאם ליעוד הרצפה וע"פ 
התקנים הרלוונטיים.

לאחר הכנת התשתית, יש ליישם את 
ה"מדה סיב" בשפיכה באופן רציף על 

כל פני המשטח עד לעובי הרצוי )אין 

כל הנתונים שלעיל הם פרי 
ניסיוננו ובהתאם לבדיקות 

שנעשו במעבדת “הנסון“.  אנו 
אחראים לאיכות החומר בכפוף 

ליישום נכון ולתנאי מכירה 
ואספקה, כפי שמפורטים 

בהצעה לאספקת “מוצרי בטון“ 
או “מוצרים דקים“ או “מוצרי 

תשתית וגמר“. 
לפרטים נוספים , הזמנות 

והדרכה מקצועית, יש לפנות 
למחלקה מוצרי תשתית וגמר. 

 טלפון: 03-5392111.

הערה: במידה וחוזק פני 
החומר  אינו  מתאים ליישום 

הדרוש, יש לחזק אותו ע“י חומר 
מקשה  )סילר( או חומר מתאים 

אחר המוכר כמתאים לשכבות 
צמנטיות.

מדה סיב, מוצר קל, פתרון יוצא מן הכלל !!!
כל הזכויות שמורות להנסון )ישראל( בע"מ
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עיצוב: יוסי ג'יברי סטודיו לעיצוב


