
הנסון )ישראל בע"מ(
משרד ראשי

רח’ זבוטינסקי 5, רמת גן 5252006
ת.ד. 3540, רמת גן 5213604

טלפון: 03-5764242 
פקסימיליה: 03-5759933 

מדות צמנטיות

הנסון - מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה עלית

תיאור: סדרת מוצרי ה"סופר פלס" כוללת סוגים שונים של מדות צמנטיות טריות המסופקות 
בערבלים בדומה לבטון.

מוצרי ה"סופר פלס" משמשים ליצירת שכבת השלמה מישורית על גבי רצפות קיימות והם פרי 
פיתוח ייחודי של מעבדות חברת "הנסון". 

ייעוד: מוצרי הסופר פלס מחולקים לשתי קבוצות בהתאם לתכונות החומר הטרי ואופן השימה:
פיוליט סופר פלס — מוצרים קלי משקל וקלי פילוס המשמשים כתשתית להדבקת אריחים, 

שטיחים ופרקטים.
מדה סופר פלס — מוצרים מתפלסים ליישום מהיר ומדויק כתשתית לכל סוגי החיפוי.

כל מוצרי ה"סופר פלס" מתאימים לבתי מגורים, מבני ציבור , מבני תעשייה וכד'.
שימה:  באמצעים הרגילים המקובלים באתר )משאבה / דוד מנוף / שפיכה ישירה(. 

ייצור מוצרי ה"סופר פלס" מתבצעת במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של 
"הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.

מדות צמנטיות

סופר פלס
סדרת מוצרים מתפלסים וקלי פילוס

סופר פלס
סדרת מוצרים מתפלסים וקלי פילוס
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הנסון - מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה עלית
כל הזכויות שמורות להנסון )ישראל( בע"מ

מדה פלס 1000 כתשתית באולם ספורט

מדה פלס 2000 בווילה יוקרתית

מדה פלס 1000 בבניין 
משרדים

מדה פלס 3000 במפעל תעשייתי

עיצוב והפקה: יוסי ג'יברי סטודיו לעיצוב
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מדות צמנטיות

סופר פלס
סדרת מוצרים מתפלסים וקלי פילוס

סיווג, תכונות וייעודים

כל הזכויות שמורות להנסון )ישראל( בע"מ

מוצרים קלי פילוס - פיוליט סופר פלס
SL פיוליט סופר קלפיוליט סופר מדהפיוליט סופר

תכונות
1550 - 19501700 - 17002100 - 1850משקל מרחבי טרי )ק"ג / מ"ק(

1430 - 18301580 - 15801980 - 1720משקל מרחבי יבש )ק"ג / מ"ק(

S4-S7S6-S8S6דרגות סומך )בהתאם לדרישה(

4 - 156 - 25 4 - 15חוזק לחיצה 28 יום )מגפ"ס(

454עובי שכבה מינימלית )ס"מ(

לא מוגבללא מוגבללא מוגבלעובי שכבה מקסימלי

10104אגרגט מירבי )מ"מ(

בהתאם לדרישהכןבהתאם לדרישהסיבים

קל פילוסקל פילוסקל פילוסרמת פילוס

ייעוד  תשתית קשיחה )מדה( להדבקה
לאכןכןאריחים, שטיחים, פרקטים

לאלאלאPVC וציפוים

כן )עבור תשתית(כןכןחימום תת ריצפתי

כןכןכןלשיפועים וכיסוי צנרת ריצפתית

להסיר קרום עליוןלהסיר קרום עליוןלהסיר קרום עליוןטיפול בפני השטח

לא עם משאבת בטקלאיןאיןמגבלות שאיבה

הנסון - מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה עליתהנסון - מוצרי סופר פלס בטכנולוגיה עלית

מדה סופר פלס:
מדה מתפלסת מוכנה 

לשימוש.
מתאימה ליציקה בכל 

האמצעים המקובלים.
מבטיחה תשתית ישרה 

ומפולסת.
ליישום מהיר ומדוייק.

מתאימה לכל סוגי החיפוי 
והציפוי.

בעלת פני שטח חזקים.
בעלת ביצועי חוזק מעולים, 

ניתן להגיע לחוזקים גבוהים.

מדה פלס 1000:
בעלת כושר זרימה ופילוס 

מעולים לשכבות עבות במיוחד.

מדה פלס 2000:
בעלת כושר זרימה ופילוס 

לשכבות עבות.

מדה פלס 3000:
בעלת כושר זרימה ופילוס 

לשכבות דקות במיוחד.

- מדה סופר פלס ם  י ס ל פ ת מ ם  י ר צ ו מ
מדה פלס 3000מדה פלס 2000מדה פלס 1000

תכונות
1900 - 19002100 - 19002100 - 2100משקל מרחבי טרי )ק"ג / מ"ק(

1800 - 18002000 - 18002000 - 2000משקל מרחבי יבש )ק"ג / מ"ק(

שירוע 850-750 מ"משירוע 850-700 מ"משירוע 750-600 מ"מדרגות סומך )בהתאם לדרישה(

25 - 40 25 - 40 15 - 30חוזק לחיצה 28 יום )מגפ"ס(

531עובי שכבה מינימלית )ס"מ(

15103עובי שכבה מקסימלי )ס"מ(

1084אגרגט מירבי )מ"מ(

כןכןכןסיבים

מתפלסמתפלסמתפלסרמת פילוס

ייעוד  תשתית קשיחה )מדה( להדבקה
 ,PVC ,אריחים, שטיחים, פרקטים

ציפויים,  חימום תת ריצפתי,  
כיסוי צנרת ריצפתית

כןכןכן

בהתאם להנחיות המתכנןבהתאם להנחיות המתכנןבהתאם להנחיות המתכנןטיפול בפני השטח

איןאיןאיןמגבלות שאיבה

פיוליט סופר פלס:
מוצרים קלי משקל.
נוחים וקלים ליישום.

חוסכים בעלויות וזמן.
עומד בדרישות התקנים 

הישראלים.
אינם מכילים סיד ואינם 

תוקפים צנרות ואריחי שיש.
ניתן לקבל בחוזק וסומך 

נדרשים.

:SL פיוליט סופר
תשתית מעולה לאריחים, 

שטיחים ופרקטים.
לכיסוי והגנת צנרת.

ללא שקיעה וללא יצירת 
חללים.

תערובת קלת משקל 
לשימושים לא מבניים.

פיוליט סופר קל:
לשיפור הבידוד הטרמי.

ליצירת משטחים משופעים 
אריחיםלניקוז מים וכתשתית לאיטום.

 SL פיוליט סופר

בידוד אקוסטי

בטון

שטיח

מדה סופר פלס

בטון

אריחים
מדה סופר פלס
אלמנט חימום
מדה סופר פלס
בטון

פרקט

מדה סופר פלס

בטון

SL פיוליט סופר
תשתית לריצוף

ֶמָדה סופר פלס
תשתית לשטיח

ֶמָדה סופר פלס
לחימום תת־ריצפתי

ֶמָדה סופר פלס
תשתית לפרקט

ֶמָדה חזקה

ֶמָדה קלה

ֶמָדה קלה מאד 

ֶמָדה מתפלסת גסה

ֶמָדה מתפלסת עדינה

ֶמָדה מתפלסת בינונית

www.hanson-israel.com


