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תיאור :בט ו ן מ ובא ב 30-עד ב ,(High Performance Concrete) ,60-מה יר התחזק ות
ייעוד :יצ יקת רכ יב י מבנה בהם נדרש ח וזק תח יל י גב וה )"בג יל הצע יר"( למטרת ק יצ ור ל וח ות זמנ ים ,פ יר וק
תבנ י ות מה יר וכד'.
מרכיבי התערובת :צמנט אגרגט ים ומ וספ ים מ י וחד ים.
שימה :בשפ יכה יש ירה ,באמצע ות כל ים מעב יר )סל מנ וף( ,א ו באמצע ות משאבה.
יישום :צ יפ וף וע יב וד באמצע ות מרטט ים רג יל ים ,ת וך הקפדה על הס ומך הנדרש ועל תנא י אשפרה המבט יח ים
ש ימ ור ח ום הה ידרצ יה.
תקנים ומפרטים רלוונטיים :ת"י  466חלק  ,1ת"י  ,26ת"י  ,118ת"י  601והמפרט הכלל י לעב וד ות בנ י י ן ,פרק
02

ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים ,המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה
טכנולוגית.
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תכונות ומאפיינים
חוזק )מינ .מגפ"ס( בגיל:
 14שעות
 24שעות
 72שעות
 28יום

ב20-

ב30-

ב40-

ב50-

12.0
15.0
25.0
33.0
ממוצע
דוגמה בודדת 27.0

18.0
25.0
35.0
43.0
ממוצע
דוגמה בודדת 37.0

25.0
30.0
45.0
53.0
ממוצע
דוגמה בודדת 47.0

36.0
45.0
55.0
63.0
ממוצע
דוגמה בודדת 57.0

ייעודים עיקריים






רכיבי מבנה מכתב שחרור מוקדם של תבניות
אלמנטים טרומיים – הנפה ושינוע מוקדמים
הפעלת עומס שימושי בגיל מוקדם

דירוג סומך



S5 - S8

גודל אגרגט מירבי
ושיטת שימה





 25מ"מ )"פוליה גדולה"(  -שפיכה רגילה
 19מ"מ )"פוליה"( או  14מ"מ )"עדש"(  -משאבה/שפיכה ישירה
 9.5מ"מ )"סומסום"(  -משאבת מייקו

הוראות ודגשים בהזמנה ,בשימוש וביישום:





רכיבי מבנה כבדים מכף פירוק ושחרור תבניות
מוקדמים
אלמנטים טרומיים

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.

 השגת ערכי החוזק המוקדם כמפורט בטבלה שלעיל מותנה בתנאי אשפרה
נאותים ובשמירת הטמפרטורה האופפת של הבטון בעיקר בחודשי החורף
 בקרת החוזק המוקדם תתבצע אך ורק באמצעות מדגמים שאוחסנו בדומה ובצמוד
לחלק המבנה עד סמוך למועד הבדיקה )כמפורט בת"י  26חלק " - 3חוזק הבטון
למעשה"(.


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