
58 סמ '  רצומ 

ינכט עדימ 

סוליפ תולקל  סולפ -  הדמ 

 

תויתשתו רמג  ירמוח 
" סולפ הדמ  "

Meda Plus - High Fluidity Material
תסלופמו תירושימ  המלשה  תבכשכ  םושייל  םיביס  הליכמה  הלילד  היירט  הדמ  תבורעת 

.םיטקרפו םיחיטש  הקימרק , יחיראב  ףוצירל  תיתשת  .ןוטב  תופצר  יבג  לע 

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
לש ידוחיי  חותיפ  ירפ  ןוטב , ילברעב  רתאל  תאבומה  םייתטניס , םיביס  הליכמה  םיסלופמ  םיחטשמ  תריציל  הלילד  הדמ  תבורעת  רואית :

ןוסנה ." ' " בח תודבעמ 
יתבב םיטקרפו , םיחיטש  הקימרק , יחיראב  ףוצירל  תיתשת  תריציו  .ןוטב  תופצר  יבג  לע  תסלופמו  תירושימ  המלשה  תבכש  תריצי   : דועיי

דכו .' רוביצ  ינבמ  םירוגמ ,
.םיפסותו םיימיכ  םיפסומ  לש  דחוימ  בוליש  םייתטניס , םיביס  םיטגרגא , טנמצ , תבורעתה : יביכרמ 

הרישי .) הכיפש  ףונמ / דוד   הבאשמ /  ) רתאב םילבוקמה  םיליגרה  םיעצמאב   : המיש
.םוינימולא לגרס  תועצמאב   : םושיי

.סוליפו  רושיי  תולק  תולילד , דחוימב , הבוט  תודיבע   : ירטה רמוחה  ינייפאמ 
 , תוביציו תוירושימ   : יושקה רמוחה  ינייפאמ 

תוכיא לע  הדפקה  ךות  ןוסנה " תרבח " לש  םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה , םיידועייה , םילעפמב  רצוימ  סולפ  הדמ 
.תיגולונכט המדקו 

םידועייו תונוכת  גוויס ,
םינייפאמו רואיתתונוכת 

ק"ג/מ"ק)  ) ירט יבחרמ  דע 1900לקשמ   1800

ק"ג/מ"ק)  ) שבי יבחרמ  דע 1788לקשמ   1680

הציחלב "ס  ) פגמ  ) םוי 15.0קזוח 28   - 10.0

מ"מ)  ) ילמינימ הבכש  40יבוע 

םילגהמירז תריצי  ידי  לע  סלפתמ  רתויב , הלק 

לקוםושיי ריהמ 

םישרדנ םושיי  תדחוימיעצמא  תונגראתה  ךירצמ  אל  םיליגר ,

: תונורתי

.סלופמ  חטשמ  תלבקל  ליעיו  חונ  ןורתפ 
.דחוימ  ןוכימ  ךירצמ  וניא  תולבוקמה , הדובעה  תוטישב  םושייל  חונו  ריהמ  לק ,

.םיילארשיה  םינקתה  תושירדב  דמועה  ינגומוהו  רקובמ  רצומ 
םלשומ .) אל  קודיהב  תופצרמה  תעיקשל  םורגל  לולע  לוח   ) טנמצב בצוימה   לוחל  ףילחת  שמשמ 

.ףוצירל  תחתמ  תרנצה  תא  ןטבל  ךרוצה  תא  לטבמ 
.יוצרה  ךמוסב  קפוסמ  ןמזו , תויולעב  ךסוח  הדובע , יתווצ  לש  תדחוימ  הרשכה  ךירצמ  וניא 

.שישה  יחירא  תאו  תרנצה  תא  ףקות  וניאו  דיס  ליכמ  וניא 
.חיראה  בגב  האלמ  הכימת  םיחירא ע"י  תריבשו  העיקש  ענומ  עקוש , וניא 

(. תוריקה ךרואל  םילנפל  לעמ  םימה  לש  תיראליפק  היילע  ענומ   ) לוח יולימל  האוושהב  הכומנ  ותוגיפס 

        

תוארוהו םישגד 
". ןכומ ןוטב  -" רתאל כ אבומו  םידומצ  חוקיפו  הרקב  תחת  רצוימ 

ןמז קרפ  םכוס  םא  אלא  תוקד  ךןת 90  הקירפו  הלבוהל  דעונ  רמוחה 
.שארמ  רחא 

הדובעה תומדקתהל  הקפסאה  בצקו  ןמזומה  רמוחה  תומכ  תא  תסוול  שי 
.חטשב 

תומוקל םג  הבר  תולקב  הביאשל  ןתינ  אוהו  לילד  רמוחכ  קפוסמ  רמוחה 
.תוהובג 

ןפוא םיסלפמ , ןומיס  תיתשתה , תנכה  לע : דיפקהל  שי  סולפ  הדמ  םושייב 
םושיי הרפשא , ךרוצה ,) תדימב   ) חטשה ינפב  לופיט  סוליפ  המישה ,

.םיחירא 
.הז רצומ  לש  יגולונכטה  ןוילגב  האר  םיפסונ  םישגדו  טוריפ 

"מ עב רולפ  הדמ  עוציב : ביבא -  לת  םירוגמ - תרידב  םושיי  סולפ -  הדמ 

מ '' עב לארשי ) ) ןוסנהל תורומש  תויוכזה  לכ 
תוכיאל איה  מ  '' עב לארשי )  ) ןוסנה תוירחא 

ןוכנ םושייל  ףופכבו  דבלב  קפוסמה  רמוחה 
תועצהב טרופמכ  הקפסאהו  הריכמה  יאנתלו 

מ '' עב לארשי )  ) ןוסנה לש  םירמוח  תקפסאל 
תונפל ןתינ  תיעוצקמ  הכרדהו  םיפסונ  םיטרפל 

תיעוצקמ הכרדהו  היגולונכט  ףנעל 
03-5392111 ןופלט :

israel.tec@hansonplc.com
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יגולונכט ןוילג 

 

תויתשתו רמג  ירמוח 
" סולפ הדמ  "

Meda Plus - High Fluidity Material
 
 
 
 
 
 

הנמזה  . 1

.ק איה 2 מ" דחא  חולשמב  הנמזהל  תנתינה  סולפ  הדמ  לש  תילמינימה  תומכה  .א 
: םג דכו )' הקפסאה  תעש  רתאה , םוקימ  השורדה , תומכה   ) םיליגרה םיטרפל  ףסונב  רידגהל  שי  הנמזהה  תעב  .ב 

רמוחה דועיי 
.תמשוימה הבכשה  לש  ילמיסקמו  ילמינימ  יבוע 

(. רחא / ףונמ / הכיפש / הבאשמ  ) המיש תטישו  המוק 
.יוצר  הקפסא  בצק 
יופצ  . הנתמה  ךשמ 

רתאב .  ןורמתו  השיג  תויעב 

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ   . 2

ץיק .)  ) ןיבל 35° ףרוח )  ) 5° ןיבש   פמטה ' חווטב  םיליגר  םיאנתב  עצבתת  סולפ  הדמ  תקפסא  .א 
". ןוסנה ' " בח םעטמ  ךמסומ  גיצנ  םע  שארמ  םואתב  תינתומ  איהו  תדחוימ  בל  תמושתו  תעד  לוקיש  תבייחמ  םיגירח  ריווא  גזמו  הרוטרפמט  יאנתב  סולפ  הדמ  תקיצי  .ב 

.חור תבשונ  םהבש  תומוקמב  םיחותפ  םירוזאב  תקצל  ןיא  .ג 
.םיגהנה  לש  שארמ  ךורדת  ךרוצל  רתאב  ןורמת  וא  השיג ו/ תייעב  לכ  יבגל  שארמ  ןוסנה "  " לעפמ להנמ  תא  עדיל  שי  .ד 

רתאב  רמוחה  תלבק   . 3

.הקירפה  תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  חולשמ ע"י  תדועת  תועצמאב  חולשמה -  יוהיז  .א 
.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  לברעל  שי  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  לברעל  שי  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
.שארמ םאות  רבדה  םא  אלא  הקירפה , רמגל  דע  תוקדה  חווטמ 90  גורחל  ןיא  תוגירח , תונתמהמ  ענמיהל  שי  הקירפו -  הנתמה  ךשמ  .ד 

.ךמוס  תמאתה  ןוחבל  שי  הקירפה  תליחת  ינפל  .ה 
.חולשמה  תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ו 

םושייו  שומש  . 4

תודובע לכ  ומייתסהש  אדוול  שי  .םישבי  ויהי  תיתשתה )  ) חטשה ינפ  דכו .' ןמש  תויראש  םיפפור , םיקלח  ןוזמ , ירייש  תכתמ , תויראש  קבא , ךולכלמ , הייקנ  תויהל  תבייח  תיתשתה  תיתשתה -  תנכה  .א 
ךרוצה .) תדימב   ) לזרב תותשרו  יטסוקא  דודיב  תבכשו  ימרת  דודיב  תבכש  םוטיאה , תבכש  תרנצה , תנקתה 

םיסלופמ הדרפה  יספ  םקמל  ןכו  רמוחה  ינפ  סלפמל  םינמיס  עובקל  שי  םילודג  םיחטשב  .תוריקה  ךרואל  ןומיס  תועצמאב  עצבתי  רמוחה  לש  יוצרה  ןוילעה  סלפמה  ןומיס  םיעופישו -  םיהבג  ןומיס  .ב 
.תוטשפתה  ירפת  תריציל 

סולפ .  הדמה  םושיי  ינפל  השלחה  הבכשה  קוליס  םשל  ןוטבה  ינפ  תא  ףצרקל  שי  הפצרה ,) דועייל  םאתהב   ) קלח 3 תושירדמ ת"י 1555  ךומנ  חטש  ינפ  קזוח  לעב  ןוטבמ  איה  תיתשתהו  הדימב  .ג 
תיטנמצה הסיעה  תנכה  ןפוא  .היירט  ןיידע  רמיירפה  תבכששכ  הילעמ  םשוית  סולפ  הדמה  תבכש  רמיירפ ,)"  )" תרשקמ הנושאר  הבכשכ  תיטנמצ  הסיעב  שמתשהל  שי  ןוטבמ  תיתשתהו  הדימב  .ד 

.רמיירפה  תמיש  ינפל  ןוטבה  ינפ  תא  ספסחל  שי  םיקלח  חטש  ינפ  לעב  ןוטבהו  הרקמב  .שדחל  ןשי  ןוטב  ןיב  רוביחל  םיאתי  רמילופה  .רמילופה  ןרצי  תוארוהל  םאתהב  היהת 
תשרב סולפ  הדמה  תבכש  תא  ןיירשל  שי  ירמילופ , ןמוטיב  וא  רקלק )"  )" ףצקומ ןירטסילופ  ףצקומ , ןתירואילופ  תוחול  ןליתאילופ , תועירי  תוינמוטיב , תועירי  םירמוחה : דחאמ  איה  תיתשתהו  הדימב  .ה 

.ןוטבל  תנגועמה  לזרב 
ורושייו רמוחה  סוליפ  .ןמוסמה  ילמיסקמה  סלפמה  תא  רובעל  ןיא  .יתטיש  ןוויכב  תומדקתה  ךות  ןומיסה , הבוגל  םאתהב  חטשמה  לכ  ינפ  לע  דיחאו  ףיצר  ןפואב  רמוחה  תא  ךופשל  שי  רמוחה -  תמיש  .ו 

.רמוחה  תמירז  ךשמהל  תעייסמ  םילגה  תריצי  םילג ,"  " תריצי ךות  םוינימולא  לגרס  תרזעב  עצבתי  םינומיסל  םאתהב  יפוסה 
" םיחייט רוסמ   " םורקה ע"י תא  ריסהל  ןתינ  הדמה  ינפ  לע  רצונש  ןוילעה  םורקה  תא  ריסהל  שי  הקיציה  רמג  רחאל  תועש  רמוחה כ-12  תושקתה  רחאל  חטשה , ינפב  לופיט  קבא -  תויראש  קוליס  .ז 

. T.A גוסמ רליס "  " תועצמאב םתוא  קזחל  שי  שורדה , םושייל  םימיאתמ  םניא  קבאה ) אלל   ) רמוחה ינפו  הדימב  .רצונש  קבאה  תא  אטאטלו 
.הקיציה  רמג  רחאל  תועש  יושק כ-12  סולפ  הדמ  ינפ  לע  ךורדל  ןתינ  .ח 

ןפואב םימי  תוחפל 6  ךשמת  הרפשאה  תפוקת  .אוטאטו  דורג  עצובש  רחאלו  הקיציה  רמג  רחאל  תועש   24  - לחה מ םימב  חטשה  ינפ  לש  סוסיר  / הזתה תועצמאב  עצבתת  הרפשאה  הרפשא -  .ט 
.רמוחה לש  הריהמ  תושבייתה  תעינמ  לע  דחוימב  דיפקהל  שי  םח  ריווא  גזמו  ץיק  יאנתב  .רמוחה  תושבייתה  ענמיש 
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