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תיאור :בטון מובא מסוג ב 30-עד ב 50-לגימור בהחלקת הליקופטר.
ייעוד :רצפות ומשטחים אופקיים משופעים.
שימה :בשפיכה ישירה ,באמצעות כלי מעביר )סל מנוף( או באמצעות משאבה.
יי שום :ציפוף ועיבוד באמצעות מרטטים רגילים ,החלקה – באמצעות הליקופטר.
תקנים ומפרטים רלוונטיים :ת"י  466חלק  ,1ת"י  ,26ת"י  ,118ת"י  601והמפרט הכללי לעבודות בניין ,פרקים 50 ,02

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

משופר החלקה  -התכלית
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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

יתרונות

ייעודים עיקריים

דירוג סומך






עבידות נוחה ליישור ,פילוס ועיבוד להחלקה
חיסכון בזמן  -חוסך עד  50%בזמן המתנה להחלקה )הבטון מסמיך זמן קצר לאחר גמר עיבודו(
החלקה קלה ומהירה בהליקופטר
פני הבטון הקשוי ,ישרים וחלקים באופן מיוחד
רצפות תעשייתיות.
משטחי חניה.
יציקות השלמה )"טופינג"( מעל תקרות חלולות דרוכות )"לוחד"ים"(
תשתית קונסטרוקטיבית להדבקת ריצוף או שטיחים
גימור חלק של משטחים

 S5עד S7

 19מ"מ )"פוליה"(  -משאבה  /שפיכה ישירה
גודל אגרגט מירבי ושיטת
שימה

 14מ"מ )"ללא פוליה"(  -משאבה  /שפיכה ישירה
 9.5מ"מ )"סומסום"(  -משאבת "מייקו"
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הוראות ודגשים:




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






הבטון רגיש להמתנות ארוכות.
נדרשת הקפדה על שמירת סומך הבטון המתאים ,יציקת בטון
דליל מהנדרש עלולה לגרום לעיכוב ניכר במועד ביצוע
ההחלקה בהליקופטר.
פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון :מזג האויר ותנאי
הסביבה ,קבלת הבטון באתר ,שימוש ויישום ראה בגליון
הטכנולוגי של מוצר זה

משופר החלקה  -התכלית
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