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ייצור הבטון מתבצע במפעלים המודרניים ,המתקדמים והממוחשבים של "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקידמה
טכנולוגית.
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סיווג ,תכונות וייעודים
תכונות ומאפיינים בטון "אבן שפה" ב15-
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ממוצע
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אופן שימה
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למשטחים
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שיטת ציפוף
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*אמצעים מיכניים ייעודיים– במכונות משטחים
ייעודיים  -מכונת אבן שפה ומעקות משופעים.
*מגמר
יציקה לאבן שפה ניו ג׳רזי.
*מרטט מחט (Finisher) -
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בטון.
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)*( בהתאם למפרט הבין-משרדי ,פרק 51


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.





משלוח בטו יבש מאפשר הובלה  80%מהנפח המירבי של
בטון "רגיל" שניתן להעמיס בערבל.
יציקת בטון "יבש" מחייבת במקרים מסויימים אמצעי שימה
מיוחדים וציוד לריטוט אינטנסיבי.
פירוט נוסף ודגשים לגבי הזמנת הבטון :מזג האויר ותנאי
הסביבה ,קבלת הבטון באתר ,שימוש
ויישום ראה בגליון הטכנולוגי של מוצר זה

באמצעי ציפוף נכון ,לסומך יבש  -יתרון!
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