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תיאור :בט ו ן מ ובא בדרג ות ח וזק גב וה ות במ י וחד )מעל  70מגפ"ס( בעל ב יצ וע ים מע ול ים )High Performance
(Concrete
ייעוד :יצ יק ות רכ יב י מבנה חזק ים במ י וחד ,אלמנט ים טר ומ י ים ואלמנט ים למ יג ו ן.
מרכיבי התערובת :צמנט ,מ וספ ים כ ימ י ים ,ות וספ ים מ ינרל י ים ,אגרגט ים חזק ים במ י וחד.
שימה :בשפ יכה יש ירה ,באמצע ות כל י מעב יר )סל מנ וף( א ו באמצע ות משאבה.
יישום :צ יפ וך וע יב וד א ינטנס יב י באמצע ים מכנ י ים.
תקנים ומפרטים רלוונטיים :ח וזק הבט ו ן גב וה מהמ וגדר בתקנ ים ה ישראל י ים ול י יצ ור ו נדרש מפרט מ י וחד.

ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים ,המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה
טכנולוגית.

"אולטרא חזק"  -אולטרא פתרון
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סיווג ,תכונות ויעדים
תכונות ומאפיינים

פירוט

חוזק בגיל  28יום
)מינ .מגפ"ס

מעל  70מגפ"ס;

ייעודים עיקריים





אלמנטים טרומיים במיוחד
כספות
אלמנטים למיגון

שיטת שימה
ודירוג סומך




לשפיכה ישירה באמצעות שוקת או דוד )מנוף( S8 -S4
להובלה במשאבה S8 - S5

גודל אגרגט מירבי



 14מ"מ )"עדש"( או  9.5מ"מ )"סומסום" " -ללא עדש"(

סומך ועבידות




דרגת סומך  S7או S8
הבטון "יציק" ובעל תכונות זרימה משופרות

אופן שימה




שפיכה ישירה
שפיכה באמצעות דוד מנוף



ריטוט מכני בתדירות ואינטנסיביות המותאמים לסומך ,לעבידות ,למידות האלמנט ולצפיפות
הזיון.

שיטת ציפוף
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הוראות ודגשים:





הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם למפרט מיוחד
שהוגדר מראש ,ובהתאם למגבלות ודרישות מיוחדות
יציקת בטון זה מחייבת תערובת ניסיון מקדימה.
בעת ההזמנה יש להגדיר במדויק את נפח הבטון הנדרש כולל
פחת ורזרבה ,קצב אספקה רצוי ,אופן שימה ותנאי הגישה.
בתנאים מסוימים תתבצע העמסת חלק ממרכיבי הבטון
לערבל באתר כמענה לזמני ההתקשרות הקצרים.

 הכמות המינימלית לאספקה של בטון אולטרא חזק היא  2מ"ק לערבל.
 יציקת בטון זה תתבצע אך ורק בתנאי מזג אוויר רגילים )לא בשרב(.
 נדרשת אשפרה מושלמת להבטחת מימוש פוטנציאל החוזק


פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון :מזג האויר ותנאי
הסביבה ,קבלת הבטון באתר ,שימוש ויישום ראה בגליון
הטכנולוגי של מוצר זה

"אולטרא חזק"  -אולטרא פתרון
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