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מדה צמנטית

תיאור: "סופר מדה לריצוף" הינה תערובת טרייה, בעלת עבידות מעולה, קלת פילוס, ידידותית 
לסביבה, נוחה למשתמש, קלה ונוחה ליישום.

יעוד: תשתית איכותית להדבקת ריצוף פנים וחוץ )תחליף לסומסום וחול(.
מרכיבי התערובת: צמנט, אגרגטים, מים ומוספים כימיים מיוחדים.

שינוע באתר: בשפיכה חופשית ממערבל הבטון, באמצעות משאבה מתאימה או באמצעות סל מנוף.
יישום: חומר קל לפילוס, היישום פשוט ומהיר באמצעים הקיימים והמקובלים באתר. 

מאפייני החומר הטרי: עבידות מעולה המאפשרת התהדקות ויישור קל ומהיר של פני השטח.
תקנים ומפרטים רלוונטיים:

ת"י 1555, חלק 3, "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי  בבניינים: ריצוף".
ת"י 1629, "מערכת חיפוי רצפה באריחי טרצו״.

ת"י 5566, חלק 2, "מערכת רצפה מאבן טבעית: ריצוף״.

"סופר מדה לריצוף" מסדרת מוצרי הקיימות מיוצרת במפעלים ייעודיים, מתקדמים 
וממוחשבים של חברת "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.

כל הזכויות שמורות להנסון )ישראל( בע"מ

סופר מדה לריצוף
)LSF למילוי ותשתית )

סופר מדה לריצוף למילוי ותשתית, בחירה נבונה לרצפה נאה !!!
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החומר לא מכיל סיד ואינו תוקף את 
הצנרת ואת האריחים. 

החומר בעל משקל מרחבי נמוך.
החומר הקשוי הינו בעל חוזק נמוך
ומבוקר בהתאם לדרישת הלקוח.

הביצוע מתבצע ללא פחת.
החומר הקשוי קל לסיתות.

צפיפות החומר הקשוי מונעת חדירת 
מזיקים דרכו.

החומר הקשוי מהודק ואינו שוקע.
המוליכות ההידראולית של החומר 
הקשוי נמוכה )בהשוואה לתשתית 

מסומסום שהיא בעלת מוליכות 
הידראולית גבוהה(.

מתאים לדרישות התקנים הישראלים.

הוראות ודגשים:
המוצר מוכן לשימוש ואין לערבב בו כל חומר 

שהוא, כל תוספת עלולה לפגום בתכונותיו. 
החומר מובא לאתר לפי הזמנה במערבלים 

בנפחים שונים ובהתאם להתקדמות העבודה.

1850-1650 ק"ג / מ"קמשקל מרחבי של החומר הטרי  

1750-1550 ק"ג / מ"קמשקל מרחבי של החומר הקשוי

2.0 עד 8.0 מגפ"סחוזק בלחיצה )בגיל 28 יום(

10 מ"מגודל אגרגט מרבי

8 ס"מעובי השכבה המינימלית

באמצעות מלט צמנטי )״טיט״(אופן יישום הריצוף על גבי החומר

תכונות ונתונים טכניים

שימושים אופייניים:
תשתית לריצוף באמצעות טיט בבתי

מגורים, מסחר, משרדים ובמבני ציבור.
חומר למילוי בעל חוזק נמוך ומבוקר.

כיסוי והגנה על הצנרת המונחת על פני
רצפת הבטון.

יתרונות:
מכיל חמרים ידידותיים לסביבה הנתנים

למחזור.
מאפשר פריקה קלה, מהירה ונקייה

ישירות למפלס המבנה הנדרש.
מצמצם את הצורך לניקוי משטח העבודה

לפני יישום.
התערובת הטרייה קלת התהדקות ופילוס. 

כל האמור לעיל מבוסס על 
ניסיון מצטבר ותוצאות בדיקות 
שנעשו במעבדות חב' הנסון אך 

איננו מהווה מפרט דרישות או 
הנחיות מחייבות או ייעוץ מקצועי.

השימוש בחומר מחייב ניסוי 
שטח מקדמי לכל שימוש ספציפי 

בנפרד.
אחריות חב' הנסון היא לאיכות 

החומר הטרי בלבד בכפוף ליישום 
נכון ולתנאי מכירה ואספקה כפי 

שמפורטים בהצעה לאספקת 
מוצרי "בטון" או "תשתית וגמר" 

או "מוצרים דקים".

כל הזכויות שמורות להנסון )ישראל( בע"מ

רצפת בטון

בידוד אקוסטי

סופר מדה לריצוף

שכבת הדבקה ייעודית
)מולטי טיט-MC1(, או על פי הצורך

אריחי ריצוף

עיצוב והפקה: יוסי ג'יברי סטודיו לעיצוב

סופר מדה לריצוף למילוי ותשתית, בחירה נבונה לרצפה נאה !!!
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