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תיאור :מע ולה בעל קצב התחזק ות מה יר ב י ותר ) 4עד  8שע ות(
ייעוד :ח יב ור ב י ן רכ יב ים טר ומ י ים ,יצ יק ות סתם ,ש יק ום ,עב וד ות ת יק ונ ים ובמקר ים בהם ק י ימת דר ישה להשגת
ח וזק תח יל י מה יר ב י ותר.
מרכיבי התערובת :צמנט ים מה יר ים ,מ וספ ים ות וספ ים מ י וחד ים ,ת וספת ס יב ים ות וספת מפצה התכ ו וצ ות על פ י
ד ר י ש ה.
שימה :בשפ יכה יש ירה א ו באמצע ות כל י מעב יר )"סל מנ וף"( ,ש ימ וש במשאבה מ ותנה בנ יס י ו ן מ וקדם.
יישום :מח י יב י יש ום מה יר ב י ותר ומצר יך ר יט וט מ יכנ י קל א ו צפ וף ידנ י.
תקנים ומפרטים רלוונטיים :על-פ י מפרט מ י וחד לכל עב ודה.
דיוק המינון ובקרת חומרי הגלם מאובטחים באמצעות ייצור הבטון במפעלים המודרניים המתקדמים והם
ממוחשבים של חברת הנסון תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.הבטון מתבצע במפעלים המודרניים,
המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה טכנולוגית.
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תכונות ומאפיינים

תאור

חוזק )מינ .מגפ"ס( בגיל:
 4שעות
 6שעות
 12שעות
 24שעות
 28יום

עד  10מגפ"ס
עד  20מגפ"ס
עד  30מגפ"ס
עד  45מגפ"ס
עד  80מגפ"ס

חוזק בכפיפה בגיל  28יום עד  8.0מגפ"ס
ייעודים עיקריים

עבודות שונות בהן נדרש חוזק גבוה:






גודל אגרגט
מירבי
סומך ועבידות

יציקות השלמה ,סתם )" גראוט"( ,מילוי חללים.
השלמה והחיבור בין רכיבי מבנה טרומיים.
עבודות תיקון ושיקום המחייבות התחזקות בפרק זמן קצר ביותר.
עבודות עיגון וקיבוע של אביזרי מתכת ובסיסי מכונות.
מילוי מכתשים במסלולים.

 14מ"מ )"עדש"( או "סומסום" ) 9.5מ"מ(
סומך תחילי – כמעט נוזלי.
עביד במשך  30עד  40דקות בעירבול רציף ובמזג אוויר ממוזג

אופן שימה

שיטת ציפוף

 2מתוך3 :




לשפיכה ישירה באמצעות שוקת או דוד )מנוף( S8 -S4
להובלה במשאבה )כפוף לניסוי מוקדם(

ריטוט מיכני קל
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הוראות ודגשים:





הבטון מיוצר בתנאי בקרת טובים ומותאם לדרישות מפרטים
מיוחדים
בעת ההזמנה יש להגדיר במדויק את נפח בטון כולל פחת
ורזרבה,קצב אספקה רצוי ,אופן השימה ותנאי הגישה
בתנאים מסויימים תתבצע המסת חלק ממרכיבי הבטון לערבל
באתר ,כמענה לזמני ההתקשרות הקצרים
הכמות המינימלית לאספקה של בטון אולטרה מהיר היא שני
מ"ק לערבל






השגת ערכי החוזק המוקדם מותנית בתנאי אשפרה נאותים
ובשמירת טמפרטורה אופפת של הבטון מיד עם גמר שימתו
וציפופו .חוזק הבטון ייקבע למעשה באמצעות מדגמים
המאושפרים בדומה ובצמוד לחלק המבנה
פירוט ודגשים נוספים בגיליון הטכנולוגי של מוצר זה
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