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ינכט עדימ 

ץחלב הסיחדל  ףדעומה  הנעמה   FC טילויפ

 

תויתשתו רמג  ירמוח 
ץחלב הסיחדל  לילד  ןוטב   - FC טילויפ

Piolit Fine Concrete
לש ידוחיי  חותיפ  ירפ  אבומ , ןוטב  ילברעב  רתאל  תקפוסמה  רתויב  הלילד  ןוטב  תסיע 

". ןוסנה ' " בח תודבעמ 

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
". ןוסנה ' " בח תודבעמ  לש  ידוחיי  חותיפ  ירפ  אבומ , ןוטב  ילברעב  רתאל  תקפוסמה  רתויב  הלילד  ןוטב  תסיע   : רואית

.תרנצ ךותל  וא  סקטורדיה ) ינורזמ   ) םיינכטואיג דב  ינורזמ  ךותל  ץחלב ) הסיחד   ) הקרזה  : דועיי
םיימיכ םיפסומו  השירדל ) םאתהב   ) םיביס םיטגרגא , םידחוימ , הטילמ  ירמוח  טנמצ ,  : תבורעתה יביכרמ 

.הלועמ יולימו  הבוט  המירז  תלוכי  רתויב , ההובג  תולילד   : ירטה רמוחה  ינייפאמ 

המדקו תוכיא  לע  הדפקה  ךות  ןוסנה " " בח ' לש  םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה , םיידועיה  םילעפמב  רצוימ   FC טילויפ
.תיגולונכט

םידועייו תונוכת  גוויס ,
םינייפאמו רואיתתונוכת 

 ASTM C 939 יפל תוינש )  ) )המירז השירדל םאתהב   ) דע 30  10

 / ק"ג  ) ירטה רמוחה  לש  יבחרמ  לקשמ 
דע 2100מ"ק)  1900

לקוםושיי ריהמ 

םוי ליגב 28  "ס ) פגמ  ) הציחלב םאתהבקזוח    ) 30.0  - 15.0
( השירדל

: תונורתי

הקרזהב .) םושייל  המאתה   ) תולועמ המירז  תונוכת 
.םינוש  םיקזוחב  רמוחה  תלבק  תלוכי  .תומייקה  תובאשמה  יגוס  לכב  רמוחה  לש  עוניש  תלוכי 

.תוינגומוה 
.ריוא  גזמ  יאנת  לכב  הקיצי  תלוכי 

.הרפשאב  ךרוצ  ןיא  דב  ינורזמב  שומישב 
.םילארשי  םינקת  תושירדב  דמוע 

.תואצוהב  ןוכסח  רשפאמ 

תוארוהו םישגד 
רתאל אבומו  םידומצ  חוקיפו  הרקב  תחת  רצוימ 

ןכומ ." ןוטב  כ"
תוקד ךות 90  הקירפלו  הלבוהל  דעונ  רמוחה 

.שארמ רתוי  ךורא  ןמז  קרפ  םכוס  םא  אלא 
בצקו ןמזומה  רמוחה  תומכ  תא  תסוול  שי 

.חטשב הדובעה  תומדקתהל  הקפסאה 
תובאשמה יגוס  לכב  רמוחה  תא  תקצל  ןתינ 

.תומייקה
בברעל ןיאו  שומישל  ןכומ  רמוח  אוה   FC טילויפ

םוגפל הלולע  תפסות  לכ  אוהש , רמוח  לכ  וב 
.ויתונוכתב 

דב ינורזמב  םושייל   FC טילויפ שומישה ב -
דבה .  ינורזמ  ןרצי  תוארוה  יפ  - לע עצבתי 

לש יגולונכטה  ןוילגב  האר  םיפסונ  םישגדו  םיטרפ 
.הז  רצומ 

תוכרעמ רדה  ןוקריה -  לחנ  תפש  לע  עקרקה  בוצייל  םינורדמ  יולימ   - FC טילויפ
"מ עב

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 
ץחלב הסיחדל  לילד  ןוטב   - FC טילויפ

Piolit Fine Concrete
 
 
 
 
 
 

: הנמזה . 1

.ק  חולשמל  2 מ" תילמינימה  תומכה  א ,
םג : דכו )' הקפסה  תעש  רתא , םוקימ  השורדה , תומכה   ) םיליגרה םיטרפל  ףסונב  רידגהל  שי  הנמזהה  תעב  .ב 

יוצרה  הקפסאה  בצק 
.לברע  לכל  רעושמה  הנתמהה  ךשמ 

.רתאב  ןורמתו  השיג  תויעב 

: הביבס יאנתו  ריוא  גזמ   . 2
.םינורזמל  רמוחה  תא  םיקירזמשכ  דחוימב  תדחוימ  בל  תמושתו  תעד  לוקיש  תובייחמ   FC טילויפ תוקרזה  הביבסהו , ריואה  גזמ  תעפשהל  שיגר  וניא   FC טילויפ .א 

.םיגהנה  לש  שארמ  ךורדת  ךרוצל  רתאב  ןורמת  וא  השיג ו/ תייעב  לכ  יבגל  שארמ  ןוסנה "  " לעפמ להנמ  תא  עדיל  שי  .ב 

: רתאב חולשמ  רמוח / תלבק  .3
.הקירפה  תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  ידי  - לע חולשמ  תדועת  תועצמאב  חולשמה -   יוהיז  א ,

.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  בברעל  שי  לוברע -  תמלשה  .ב 
.הכומנ  בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 

.הקירפה  רמגל  דע  תוקד  חווטמ 90  גורחל  ןיא  הרקמ  לכב  תוגירח , תונתמהמ  ענמיהל  שי  הקירפו -  הנתמה  ךשמ  .ד 
.רמוחה  תולילד  תא  ןוחבל  שי  הקירפה  תליחת  ינפל  .ה 

.חולשמה  תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ו 

: םושייו שומיש  . 4
.קרזומה רמוחה  תומדקתה  רחא  בקעמו  הרקב  ךרוצל  הרקב  יחתפ  רוציל  שי  םירוגס  םיטנמלאב  הקרזהל -  טנמלאה  תנכה  .א 

.קרזומה  ללחה  לש  םלשומ  יולימל  דע  תוקספה ) אלל   ) ףיצר ןפואב  רמוחה  תא  קירזהל  שי  הקרזה -  .ב 
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