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תיאור :בט ו ן מ ובא מס וג ב 30-א ו י ותר ברמ ות ג ימ ור ש ונ ות מ י וחד ות על פ י הנח י ות האדר יכל.
ייעוד :רכ יב י מבנה ומשטח ים מ י וחד ים ברמ ות ג ימ ור ש ונ ות :גל ו י ,לב ן ,צבע ונ י ,חלק ,מח וספס ,ק ורדר ו י ,מ ודפס,
גרנ ול יט.
שימה :בשפ יכה יש ירה ,באמצע ות כל י מעב יר )סל מנ וף( א ו באמצע ות משאבה.
יישום :בתבנ י ות י יע וד י ות בהתאם לדר יש ות המתכנ ן ולג ימ ור הנדרש ,ת וך הקפדה על ס וג נ וזל ההפרדה )"שמ ן
תבנ י ות"( ,ש יטת ה יצ יקה ,הר יט וט והאשפרה.
תקנים ומפרטים רלוונטיים :ת"י  466חלק  ,1ת"י  ,26ת"י  ,118ת"י  601והמפרט הכלל י לעב וד ות בנ י י ן ,פרק
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ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים ,המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה
טכנולוגית.

בטון אדריכלי של הנסון ,שם דבר  -נהדר!
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סיווג ,תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים

ב30-

ב40-

ב50-

חוזק בגיל  28יום
)מינ .מגפ"ס(

33.0
ממוצע
דוגמה בודדת 27.0

43.0
ממוצע
דוגמה בודדת 37.0

53.0
ממוצע
דוגמה בודדת 47.0

ייעודים עיקריים








גודל אגרגט מירבי

שיטת ציפוף

 2מתוך3 :

רכיבי בטון גלוי שאינם מיועדים לגימור נוסף )טיח ,צבע ,חיפוי(
רכיבי בטון שאינם מיועדים לגימור נוסף לצביעה ללא טיח )בחניונים ,אולמות תעשייה וכד'(
אלמנטים טרומיים שונים
בטון "מודפס" בהטבעה
תעלות בטון לעבודות תשתית ופיתוח בהם נדרש גוון התואם את הסביבה )חום-אדמה ,ירוק-
צמחייה וכד'(
פסלים מבטון

 25מ"מ )"פוליה גדולה"(  -בטון רגיל
 19מ"מ )"פוליה קטנה"(  -בטון משאבה
 14מ"מ )"עדש"(  -בטון ללא פוליה
 9.5מ"מ )"סומסום"(
הערה :גודל האגרגט ייקבע בהתאם למידות התבנית.
ריטוט מכני  /ציפוף ידני
הערה :סומך הבטון ייקבע בהתאם

כל הזכויות שמורות להנסון ישראל בע''מ
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רמות גימור











גימור תבנית חלקה )פלדה/פורמאיקה(
גימור "תבנית לוחות עץ"
גימור "מחוספס ומסורק"
גימור "מודפס" ,גימור "קורדרוי"
גימור "גלוי"
גימור "לבן"
גימור "צבעוני"
גימור "חלק"
גימור "גרנוליט".

הוראות ודגשים:






הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים
הישראליים ת"י  118ות"י  601ובהתאם למערכת ההסמכה
של מכון התקנים הישראלי.
הבטון נועד להובלה ופריקה תוך  90דקות אלא אם סוכם
אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.



בעת ההזמנה ,יש להדגיש שמדובר בבטון אדריכלי ולהגדיר
באופן ברור את קצב האספקה הרצוי וכל נתון רלוונטי אחר.
לתנאי מזג האויר השפשעה ישירה על השגת גימור אדריכלי.
בכל מקרה של חשש או ספק ,יש להתייעץ עם נציג חברת
"הנסון"

בטון אדריכלי של הנסון ,שם דבר  -נהדר!

 3מתוך3 :

כל הזכויות שמורות להנסון ישראל בע''מ

02/04/2019

