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תיאור :בט ו ן ד ור  - 4סדרת מ וצר י בט ו ן ס ופר על  118של "הנס ו ן" כ וללת מג ו ו ן תער וב ות בט ו ן טר י ל יצ יק ות של
אלמנט ים ק ונסטר וקט יב י ים ואדר יכל י ים ברמת ב יצ וע מע ולה ) (Concrete Performance Highבדרג ות ח וזק ב י ן
ב 30-לב.60-
הרכב י הבט ו ן ,מק ור ות ח ומר י הגלם ותכ ונ ות יהם ,ה יחס מ ים/צמנט ותכ ולת הצמנט ה ותאמ ו במ י וחד לדר יש ות
ת"י  (2008)118ות"י  466חלק .1
מ וצר י הבט ו ן ס ופר על  118מה ו ו ים טכנ ול וג יה חדשנ ית ב י יצ ור ואספקת בט ו ן.
ייעוד :מ וצר י בט ו ן ד ור  4בט ו ן ס ופר על  118ה ינם בעל י יכ ולת זר ימה והתהדק ות עצמ ית ,מאפשר ים תהל יכ י
יצ יקה קל ים י ותר ,ח וסכ ים בצ ורך ב ו ו יברצ יה ,ח וסכ ים בכ וח אדם ומספק ים פנ י בט ו ן ברמת ג ימ ור מע ולה:
 ק יר ות דק י ד ופ ן בצפ יפ ות ז י ו ן גב והה.
 תקר ות צלע ות וכר יך.
 שכב ות תחת ונ ות של רפס וד ות.
 בט ונ ים גל ו י ים ו/א ו חש ופ ים

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 סופר על "ברנוביץ"

בטון סופר על "סיבים"

ייעוד

קירות דקי דופן הנוצקים בשיטת "ברנוביץ"

בטון בתנאי שירות של עומסים דינאמיים ,נג
)) impactורגישות לסדיקה

קלה ביותר

זרימה עצמית מלאה

זרימה
התהדקות
שקיעה )מ"מ(
שרוע )מ"מ(
גוון
דרגות חוזק

קלה  -אין צורך בריטוט מיכני ,ציפוף ידני בפטישי גומי התהדקות עצמית מלאה
בין  175מ"מ ל 200-מ"מ ) "7עד ("8

שקיעה מלאה )מעבר לטווח הקונוס(

 450עד  600מ"מ

 700מ"מ ויותר

גוון אפור רגיל  /אדריכלי ללא אפר פחם על פי צורך ,גוון אפור רגיל  /אדריכלי ללא אפר פחם
גם לבן או מגוון.
ב 30-עד ב60-

ב 30-עד ב60-

 16מ"מ

 16מ"מ

מדרגה  2עד 11

מדרגה  2עד 11

אגרגט מירבי
דרגת חשיפה

קטנה באופן משמעותי בהשוואה לבטו

חדירות למים

שיפור משמעותי בהתנגדות למעבר כלורידים בה

מעבר כלורידים *
* ) (coulombsלפי התקן האמריקאי ASTM C-1202
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הוראות ודגשים:




הבטון מיוצר בתנאי בקרה טובים בהתאם לדרישות התקנים
הישראליים ת"י  (2008) 118ובהתאם למערכת ההסמכה
של מכון התקנים הישראלי.
הבטון נועד להובלה ופריקה תוך  90דקות אלא אם סוכם
אחרת מראש לגבי פרק זמן אחר.



מתכונות בטון סופר על :118
 מתהדק ומתפלס מעצמו,
 חוסך בכח אדם ותשומות ביצוע נוספות.
 בעל קיים ארוך מהרגיל.
 הליך יציקה שקט ומהיר מהמקובל.
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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