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אבומ ןוטב 

Low Slump 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

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

םושייו שומיש  . 4

שבי ךמוס  ןוטב 

, תחא הדוקנב   ) הקירפב ןורמתה  ןפוא  הקירפה , בצק  המישה , תטיש  יוצרה , ךמוסה  ןוטבה , דועיי  ורדגוי :  םיליגרה  םיטרפל  ףסונב  .א 
.הקירפה ךשמו  דכו )' העיסנ  ידכ  ךות 

.תבורעת תמאתה  ךרוצל  בתכב  וריבעהל  שי  הדובעל  דחוימ  טרפמ  םייק  םהב  םירקמב  .ב 
סימעהל ןתינש  ״ליגר״  ןוטב  לש  יברימה  חפנה  רתוי מ-80%  לש  הלבוה  רשפאמ  וניא  שבי  ןוטב  חולשמש  ןובשחב  תחקל  שי  .ג 

.לברעב
.שארמ לעפמה  להנמ  תא  עדייל  שי  ןורמת , תויעב  רתאב  תומייק  םא  .ד 

, המיאתמ תונגראתהו  בל  תמושת  תובייחמ  דחוימב  רעוס  יפרוח  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  וא  ינוציק  יברש  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  .א 
.״ןוסנה״ תרבח  גיצנ  ןיבו  טקיורפה  להנמ  ןיב  שארמ  םוכיסל  ףופכ 

םיטקפסאה לכ  יבגל  גהנה  תא  ךרדתלו  שארמ , עידוהל  שי  הקיציה  תעב  העונת  תמייק  וב  שיבכ  ךרואל  יסר  וינ ג' תוקעמ  תקיציב  .ב 
.האיצי ןוויכו  העונת  ןוויכ  הסינכ , ןוויכ  שארמ  רידגהל  שי  .תוחיטב  לש 

תיתשת חיטבהל  שי  ןלבקה , ידיבש  םיעצמאב  ןוטבה  לבומ  הנממ  תיזכרמ  הדוקנב  תעצבתמ  הפש  ןבא  בגל  ןוטב  תקירפ  םא  .ג 
.הרישי שמש  תנירק  תחת  הקירפמ  ענמהל  שיו  ןתינש ,) לככ  ירושימו  עקרקהמ  דרפומ  גפוס , אל  חטשמ   ) ןוטב תקירפל  המיאתמ 

.וב שומישה  דע  ןוטבה  לע  הנגה  יעצמאל  שארמ  גואדל  שי  םשגמ  ששח  לש  הרקמב 

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  י׳  חולשמ ע, תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א   
.תוחפל תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
םירקמב .לעפמב  ןוטבה  תסמעה  עגרמ  תוקד  לש 90  ןמז  חווטל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ  הנתמה -  ךשמ  .ד 

.הז ןמז  ךשמ  ךיראהל  וא  רצקל  ןתינ  שארמ  השירד  יפ  לע  םימיוסמ 
.חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ה 

הפש ןבא  בגל  ןוטב  .א 
.תבורעתה יפוא  לשב  לברעה  לש  אלמה  הלבוהה  רשוכמ   20%- כב הנטק  לברעב  הלבוהל  תנתינה  הז  גוסמ  ןוטבה  תומכ 

.הדובעה יפואל  םאתהב  חוקלה  יכרצל  תמאתומו  דחוימב  הנטק  תבורעתב  םימה  תומכ 
.ליעלש ףיעסב 2 ג ' טרופמכ  עקרק  ימורעב  תעצבתמ  רתאב  ןוטבה  תקירפ 
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.וקזוחל תובייחתה  ןיאו  תימלוג  תבורעתכ  קפוסמ  הז  גוסמ  ןוטב 
.ןתינש לככ  םירצק  םיבוצק , ןמז  יקרפב  עצבתהל  םיבייח  ופופיצו  ןוטבה  תמיש 

םיעפושמ םיחטשמל  ןוטב  .ב 
.הבאשמה ליעפמ  םע  םדקומ  םואית  תבייחמ  הבאשמב   S3 לש ךמוס  גורידב  ןוטב  תלבוה 

.עפושמה ןורדמה  הלעמ  יפלכ  עצבתתו  ןנכותת  הקיציה 
ןיתמהל שי  םיערק  וא  השילג  לש  הרקמב  .קוציה  ןוטבב  ״םיערק״ו  השילג  תעינמ  םשל  ןוטבה  תכמסה  בצקל  םאתוי  הקיציה  בצק 

.״םיערק״ה רוזאב  ןוטבה  תא  ףפוצלו  רוזחל  שי  ןוטבה , תכמסהל 
.םילגרסה וקלוס  םהמ  םירוזאב  טוטירה  לע  רוזחל  שי  .ןוטבה  תכמסה  בצקל  םאתהב  וקלוסי  םה  ןומיס , ילגרס  םינקתומ  םא 

.טחמ טטרמ  היהי  ףופיצה  יעצמא 
ינפ לש  תימעפ  דח  הבטרה  תועצמאב  עצבתת  הרפשאה  .ירשפאה  רתויב  םדקומה  דעומב  תינושאר  הרפשאב  ליחתהל  שי 

(. הרפשא בילחת  וא  תועירי   ) שארמ הננכותש  המוטא  הבכשב  ויוסיכו  ןוטבה 
.ןוטבה ינפמ  תוביטר  ןדבא  לש  תיברימ  העינמ  חיטבהל  שי  הכלהמבו  םימי , ךשמית 7  תרחואמה  הרפשאה 

.יסר וינ ג' תוקעמלו  הנוכמב  הקוצי  הפש  ןבאל  היישעתב , םיימורט  םיביכרל  ןוטב  .ג 
.לברעה לש  אלמה  הלבוהה  רשוכמ   20%- כב הנטק  לברעב  הלבוהל  תנתינה  הז  גוסמ  ןוטבה  תומכ 

םימה תומכ  ךכיפל  .טוטיר  יעצמא  לכלו  הקיצי  תנוכמ  לכל  תינבת , לכל  םייפיצפס  תשרדנה  תודיבעה  תמרו  יוצרה  ןוטבה  ךמוס 
.ןושארה ןוטבה  חולשמב  ינויסינ  ןפואב  עבקית  תבורעתל 

.הקיצי ףצר  חיטביו  תונתמה  ענמיש  ןפואב  ןוטב  יחולשמ  לש  םיאתמ  ןומזתל  יארחא  חוקלה  םעטמ  הקיציה  להנמ 
עצבתי הרפשא  בילחת  םושיי  (. ידיימ ןפואב  יוסיכ  וילע  חינהלמ  העינמ  ןיא   ) טוטירה רמגב  דימ  תינושאר  הרפשאב  ליחתהל  שי 

.תומילשמ ןוטב  תובכש  תוקבדיה  לש  םילוקישמ  ןנכתמה  רושיאב  קר 
.רציימה לעפמה  לש  םייגולונכטה  םילוקישל  םאתהב  עבק״  םיימורט  םיביכר  לש  תרחואמה  הרפשאה  ךשמ 
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