
61 סמ '  רצומ 

ינכט עדימ 

יתוכיאו קדוהמ  יולימ  יכה , יכה 

 

תויתשתו רמג  ירמוח 
" רקובמ ךומנ  קזוח  טילויפ  "

Piolit - Controlled low strength material
לעבו המירזו  המיש  לק  ןוטב , ילברעמ  רתאל  אבומ  רקובמ , ךומנ  קזוח  לעב  יטנמצ  רצומ 

". ןוסנה ' " בח תודבעמ  חותיפ  ירפ  .תימצע  תוקדהתה  רשוכ 

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
חותיפ ירפ  .תימצע  תוקדהתה  רשוכ  לעבו  המירזו  המיש  לק  ןוטב , ילברעמ  רתאל  אבומ  רקובמ , ךומנ  קזוח  לעב  יטנמצ  רצומ   : רואית

". ןוסנה ' " בח תודבעמ 
.הביציו תקדוהמ  עקרקל  ףילחתו  יולימ  רמוח   : דועיי

.םיימיכ םיפסומ  לש  דחוימ  בולישו  םיטגרגא  םידחוימ , הטילמ  ירמוח  טנמצ ,  : תבורעתה יביכרמ 
.םילבוקמה םיליגרה  םיעצמאה  לכבו  הרישי  הכיפשב   : המיש

.תובכשב ךרוצה  "י  פע תישפוח , המירזב  םיימצע  תוקדהתהו  יולימ  תלוכי  רמוחל   : םושיי
.תימצע תוקדהתהו  המירז , תולק   : ירטה רמוחה  ינייפאמ 

.תקדוהמ  עקרקל  ךרע  תווש  תופיפצ  תוביצי , רקובמ , ךומנ  קזוח   : יושקה רמוחה  ינייפאמ 

' בח לש  םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה  םיידועיה , םילעפמב  רצוימ   Controlled Low Strength Material טילויפ
.תיגולונכט המדקו  תוכיא  לע  הדפקהו  הדומצ  הרקב  ךות  ןוסנה " "

םידועייו תונוכת  גוויס ,
םינייפאמו רואיתתונוכת 

ק"ג/מ"ק)  ) ירט יבחרמ  דע 2100לקשמ   1700

(ק"ג/מ"ק) שבי יבחרמ  דע 1920לקשמ   1580

 )%( ריוא דע 28תלוכת   8

הציחלב "ס  ) פגמ  ) םוי 2.0קזוח 28   - 0.5

C.B.R 180ק.ת.מ -)%(   - 110

תועש  ) תורשקתה תלחתה  ןמז  )( הביבסה יאנתמ  עפשומ    ) 8  - 3

( הינש ס"מ/ ' ) לש 10 מ םימ  סמועב  תליוארריה  0.0001תוכילומ   - 0.001

עקושהעיקש וניא 

(ASTM D-6103-97  ) יפל לעמ 200 מ"מהמירז 

לקוםושיי ריהמ 

םישרדנ םושיי  תדחוימיעצמא  תונגראתה  ךירצמ  אל  םיליגר ,

דועיי :

(. והשלכ קודיה  ךירצמ  וניא   ) הביציו בטיה  תקדוהמ  עקרקל  ףילחת 
םינוש .) םיוק  ןומיסל  טנמגיפ  ול  ףיסוהל  ןתינ   ) תיעקרק תת  תרנצ  תפיטעל  קדוהמ  יולימ  רמוח 

השיג יישקמ  האצותכ  שבי  רמוח  לש  קודיהו  יולימ  תודובע  עצבל  ןתינ  אל  םהב  תומוקמבו  םינבמל  ךומסב  קדוהמ  יולימ 
.תועקרקב ףחס  תרקבו  םישוטנ  םיללח  יולימ 

.קדוהמ  רפע  לש  רשאמ  רתוי  הובג  האישנ  רשוכ  לעב  רמוח  שרדנ  םהב  תומוקמב 

: תונורתי
.םיללח רצוי  וא  עקוש  וניא  ריהמו , לק  ומושיי 

.הריפחה  בחור  תנטקה  רשפאמ  קודיהלו -  רוזיפל  דויצ  ךירצמ  וניאו  סוליפ  לק 
תשרדנ .  תומכ  לכב  הקפסאל  ןתינ 

.םושייב  םידבועה  תוברועמ  םצמצמ  רתאב , םימייקה  םיליגרה  םיעצמאה  לכב  הקיציל  ןתינ 
.הלעתב  םירבטצמה  םשג  ימ  החוד  ריוא , גזמ  יאנת  לכב  הקיציל  ןתינ 

.םייטסלפ  םירמוחו  תרנצ  ףקות  וניאו  קדוהמ ) יוליממ  רתוי   ) ףחס ינפב  דימע 
.ותושקתה  רחאל  הריפחל  לקו  ןומיס  ךרוצל  םינוש  םינווגב  קפוסמ 

תוארוהו םישגד 
, הנמזהל םאתהב  רתאל , אבומ  רמוחה 

בצקל םאתהב  םינוש  םיחפנב  םילברעב 
םיעצמאב ותוא  תקצל  ןתינ  הדובעה , תומדקתהו 

.םימייקה 
לכ וב  בברעל  ןיאו  שומישל  ןכומ  ירטה  רצומה 

עוגפל הלולע  תפסות  לכ  אוהש  רמוח 
.ויתונוכתב 

ףוצר ןפואב  ירטה  רמוחה  תא  םשייל  שי  םושיי - 
.רתויב םילודג  םיקחרמל  םורזל  ול  רשפאל  ידכ 

יטטסורדיהה ץחלה  תא  ןובשחב  תחקל  שי 
הדימב הקיציה , תונפד  לע  ליעפמ  רמוחהש 

תעצבתמו הדימב  וא  היעב , הווהמ  ץחלהו 
, רמוחה התפצהל ע"י  ששח  םייקו  תרנצ  תפיטע 

לכל חינהלו  תובכשב  רמוחה  תא  תקצל  ןתינ 
 . יולימה ךשמה  ינפל  תושקתהל  הבכש 

לש יגולונכטה  ןוילגב  האר  םיפסונ  םישגדו  טוריפ 
.הז רצומ 

ןורדמ בוציי  רקובמ -  ךומנ  קזוחב  טילויפ 

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 
" רקובמ ךומנ  קזוח  טילויפ  "

Piolit - Controlled low strength material
 
 
 
 
 
 

הנמזה  . 1

.ק   איה 1 מ" דחא  חולשמב  הנמזהל  תנתינה  תילמינימה  תומכה  .א 
םג : דכו )' הקפסאה  תעש  רתאה , םוקימ  השורדה , תומכה   ) םיליגרה םיטרפל  ףסונב  רידגהל  שי  הנמזהה  תעב  .ב 

.יוצר  הקפסא  בצק 
.יופצ  הנתמה  ךשמ 

.רתאב  ןורמתו  השיג  תויעב 

תדחוימ : תבורעתל  השירד  םיאבה  םירקמב  רידגהל  שי  .ג 

.היעב הווהמ  לילד  רמוח  םהב  תומוקמב 
.קדוהמ רפע  רשאמ  הובג  האישנ  רשוכ  לעב  רמוח  שרדנ  םהב  תומוקמב 

.רמוחה  לש  הריהמ  תושקתה  תשרדנ  םהב  תומוקמב 
.םילודג םיקחרמל  הביאש  תשרדנ  םהב  תומוקמב 

הביבס יאנתו  ריוא  גזמ   . 2
.ריוא  גזמ  יאנת  לכב  רמוחה  תא  תקצל  ןתינ  .א 

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

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 2  לברעל  שי  לוברע -  תמלשה  .ב 
.הכומנ  בוביס  תוריהמב  לברעל  שי  הקירפל -  הנתמהב  .ג 

.שארמ  םאות  רבדה  םא  אלא  הקירפה , רמגל  דע  תוקדה   180 חווטמ   גורחל  ןיא  תוגירח , תונתמהמ  ענמיהל  שי  הקירפו -  הנתמה  ךשמ  .ד 
.חולשמה  תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ה 

םושייו שומיש   . 4
.הקיציה  ינפל  םילכימו  תיעקרק  תת  תרנצ  ןגעל  שי  .א 

.םייוצר יתלב  םירוזאל  ירטה  רמוחה  תמירז  תעינמל  םירפוטס )  ) םימוסחמ םקמל  שי  .ב 
ינפ לע  ףוצת  איהש  ששח  םייקו  תרנצ  םיפטוע  ובש  הרקמב  וא  היעב  הווהמ  ץחלה  םהב  םירקמב  יולימה , רוזא  תונפד  לע  םייטטסורדיה  םיצחל  וענמייש  ךכ  הקיציה  עוציב  ןפוא  תא  שארמ  ןנכתל  שי  .ג 

.האבה הבכשה  םושיי  ינפל  הבכש  לכ  תושקתהל  דע  ןיתמהלו  תובכשב  רמוחה  תא  תקצל  ןתינ  ירטה , רמוחה 
.םילודג  םיקחרמל  םורזל  ול  רשפאל  ידכ  ףיצר  ןפואב  רמוחה  תא  ךופשל  שי  רמוחה -  תמיש  .ד 

.הקיציה רמג  רחאל  תועש  יושקה כ 8 -  רמוחה  ינפ  לע  תולעל "  " ןתינ .ה 
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