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אבומ ןוטב 

Ultra Rapid Concrete
יגולונכט ןוילג 

"מ עב לארשי  ןוסנה 
ישאר דרשמ 

ןג 5252006 תמר  יקסניטוב 5 , בוחר ז'
ןג 5213604 תמר  .ד.ת 3540 ,

03-5764242 ןופלט :
03-5759933 סקפ :

: םושייבו שומישב  הנמזהב , םישגדו  תוארוה 

ןוטבה תנמזה  . 1

: ללוכה הדובעה  לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  ריהמ  ארטלוא  ןוטב  תנמזה 

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

םושייו שומיש  . 4

ריהמ ארטלוא  ןוטב 

יבגל תויחנהו  תוצווכתה  תעינמל  תושירד  םישרדנה , המירזהו  תולילדה  תודיבעה , תמר  ותגשה , דעומו  שרדנה  יליחתה  קזוחה  .א 
.םיביס תפסות 

.םדוק יתדבעמ  ןויסינ  תבייחמ  ״ריהמ  ארטלוא   " ןוטב תקיצי  .ב 
.ןוסנה בח ' גיצנ  ןיבל  טקיורפה  להנמ  ןיב  םואית  תשיגפ  רחאל  קרו  ךא  עצבתת  לעופב  ןוטבה  תנמזה  .ג 

.רתאב לברעל  םיליעפה  םיביכרמה  תסמעה  עצובת  ךרוצה  תדימב  .רתויב  רצק  תורשקתה  ךשמ  ריהמ  ארטלוא  ןוטבל  .ד 

בצקו תודיבעה  ןמז  ךשמ  לע  םיעיפשמה  םימרוגכ  תיסחיה  תוחלבו  ריוואה  פמטב ' תובשחתה  תבייחמ  ריהמ  ארטלוא  ןוטב  תקיצי  .א 
.ינושארה תוקזחתהה 

.קוציה ירטה  ןוטבה  ינפ  לעמ  הנגה  יעצמא  ןיכהל  שי  הקיציה , רמג  ירחא  דימ  םשגל  ששח  וא  םשג  יאנתב  הקיצי  לש  הרקמב  .ב 
.םימיאתמ תוחיטבו  הרואת  יעצמא  ןיכהל  שי  הליל  תוקיציב  .ג 

.ךכל יתוחיטבו  רדגומ  םוקמ  טקיורפה  להנמ  הצקי  רתאב  תעצבתמ  ןוטבה  יביכרממ  קלח  תסמעהו  הדימב  .ד 
.הקירפה רמגב  דימ  םילברעה  תפיטשל  םיאתמ  םוקמ  שארמ  רדגוי  .ה 

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  י׳׳ע  חולשמ  תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.הדיבעו תינגומוה  תבורעת  תלבקל  דעו  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  ההובג  בוביס  תוריהמב  לוברע -  תמלשה  .ב 

.לברע לכל  רתומה  הנתמהה  ךשמ  יבגל  ןימזמה  גיצנ  תא  ןכדעי  ״ןוסנה״  גיצנ  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
.חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ד 

ינפל הקיציל  תונכהה  לכ  תא  םילשהל  שי  ןמזה , םרוגל  ריהמ  ארטלואה  ןוטבה  לש  ותושיגר  לשב  הקיציל -  תומדקומ  תונכה  .א 
,. דכו ןתומיטא  תוינבתה , תריגס  םיטטרמ , המיש , יעצמא  תקידב  ןוטבה , תנמזה 

: תללוכה חטשה  תנכה  עצובת  .ב 
.םייק ןוטבב  תוביצחו  םיתותיס 

(. םייק ןוטב  םוקיש  לש  םירקמב   ) ןויז תדלפמ  הדולח  תויראש  יוקינ 
.קצונה ןוטבה  םע  עגמב  םיאבה  חטשה  ינפ  לכ  יוקינ 

3 ךותמ :  1

02/04/2019 ''מ עב לארשי  ןוסנהל  תורומש  תויוכזה  לכ  3 ךותמ :  1



םינוקית . 5

ריעצ ליגב  ןוטבה  קזוח  תרקב  . 6

תוהיגו תוחיטב  . 7

 

.

 

.קצונה ןוטבה  םע  עגמב  םיאבה  חטשה  ינפ  לכ  לש  םימב  הבטרה 
ןפואב עצבתת  המישה  .שארמ  עבקנש  יפכ  ןוטב , תבאשמ  תועצמאב  וא  ריבעמ  ילכ  ךרד  וא  הרישי  הכיפשב  עצבתת  ןוטבה  תמיש  .ג 

.שארמ הננכותש  תומדקתה  תטישב  ריהמו  ףיצר 
ינפ לע  שיטפ  תושקהב  וא  תכתמ  טומ  תועצמאב  ינדי  ףופיצב  טחמ , טטרמ  תועצמאב  ותמיש  םע  דימ  עצבתי  ןוטבה  ףופיצ  .ד 

.תינבתה
תירשפאה תוריהמב  וסוכיו  ףופיצה  רמגב  דימ  וקלחוי  תינבת  דגנכ  םיקוצי  םניאש  םיפושחה  ןוטבה  ינפ  ןוטבה -  ינפ  רומיגו  דוביע  .ה 

(Curing Compound  ) הרפשא בילחת  תועצמאב  וא  תומוטא  תועיריב 
רוביח רשפאתמו  הדימב  קרו  ךא  רמוח  תמלשה  תרתומ  הקיציה , ךלהמב  המישב  תופיצר  יא  התלגתנו  הדימב  הקיצי -  תקספה  .ו 

רחאל םינוקית  עצבלו  םוקמה  תא  ןמסל  שי  רחא  הרקמ  לכב  .תובכשה  ןיב  רוביח  חיטביש  ןפואב  ופופיצ  ךות  ירטל  ירט  רמוח 
.םינוקית ףיעסב 5 -  טרופמכ  רמוחה  תורשקתה 

הבטרהב עצבתת  הרפשאה  .ןוטבה  תושקתה  לע  דיעמה  יגוגזה  הארמה  תומלעיה  םע  דימ  הרפשאב  ליחתהל  שי  הרפשא -  .ז 
(. Curing Compound  ) הרפשא בילחת  תועצמאב  וא  םימ  תועצמאב 

,. דכו ןוטבה  תבאשמ  ריבעמה , ילכה  הדובעה , ילכ  לכ  תא  תוקנל  שי  הקיציה  רמג  םע  דימ  ןויקינ -  .ח 

ןוטבהש רחאל  קר  םיימוקמ  םינוקית  עצבל  ןתינ  הקיציב , תופיצר  רסוח  וא  םימגפ  ולגתנ  ריהמ  ארטלוא  ןוטב  תקיצי  ךלהמבו  הדימב  .א 
.הקיציה דעוממ  תועש  ופלחש 12  ינפל  אל  הרקמ  לכבו  ס״פגמ  לש 20  קזוחל  עיגה 

רמוח לש  התואנ  הזיחא  וחיטבי  תותיסה  בחורו  קמוע  .קבאמ  םתפיטשו  םימייקה  ןוטבה  ינפ  סופסיחו  תותיס  רחאל  עצבתי  ןוקיתה  .ב 
.ןוקיתה

.םינוקיתל ךרע  הווש  רמוח  וא  ריהמ  ארטלואה  ןוטבה  תנכהל  שמישש  טנמצ  ותואמ  ןכוי  ןוקיתה  רמוח  .ג 

יבג לע  ונסחואשו  הקיציה , םוקמל  ךומסב  רתאב  ונכוהש  תויבוק )  ) ןוטב ימגדמ  תועצמאב  עצבתת  ריעצה  ליגב  ןוטבה  קזוח  תרקב  .א 
(. ״השעמל ןוטבה  קזוח  תרקב״  יבגל  קלח 3  ׳״ת 26  תויחנה  י״פע   ) ול ךומסב  וא  קצונה  הנבמה  קלח 

.הקידבה דעומל  ןתינש  לככ  ךומס  עצבתי  קזוחה  תקידב  ךרוצל  הדבעמל  םימגדמה  עוניש  .ב 

.םיילקלא םניה  ריהמ  ארטלוא  ןוטב  תקיציל  םישמשמה  םירמוחה  .א 
.םימרוז םימב  תידיימ  הפיטש  עצבל  שי  ירטה  רמוחב  די  עגמ  לש  הרקמ  לכב  .תופפכב  שומיש  ךות  הדובעה  תא  עצבל  ץלמומ  .ב 
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