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ינכט עדימ 

רצענ אלו  םרוז  רבד , םש  ןוסנה - "  " לש םיסוחדה 

 

יגולונכט ןוילג 

אבומ ןוטב 
םיימוי - םוי םיינבמ  םישומישל  ןוטב 

Concrete for structural uses
S8 דע  S4 ךמוס תוגרדבו  דע ב-40  קזוח ב-15  תוגרדב  אבומ  ןוטב 

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
S8 דע  S4 ךמוס תוגרדבו  דע ב-40   15 קזוח ב - תגרדב  אבומ  ןוטב   : רואית

.םיליגר םייביטקורטסנוק )  ) םינבמ םישומיש   : דועיי
.םיילרנימ םיפסותו  םיימיכ  םיפסומ  םיטגרגא , ליגר , טנמצ   : תבורעתה יביכרמ 

.הבאשמ תועצמאב  וא  ףונמ ) לס   ) ריבעמ ילכ  תועצמאב  הרישי , הכיפשב   : המיש
אלל הבאשמ , ליגר , ןוטב   ) המישה תטישו  טנמלאה  תודימל  ףופיצה  תטישו  יברמה  טגרגאה  לדוג  תמאתה  לע  הדפקה  תשרדנ   : םושיי

(. הילופ
קרפ 02. ןיינב , תודובעל  יללכה  טרפמהו  ת"י 601  ת"י 118 , ת"י 26 , קלח 1 , : ת"י 466  םייטנוולר םיטרפמו  םינקת 

.תיגולונכט המדיקו  תוכיא  לע  הדפקה  ךות  ןוסנה "  " לש םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה , םילעפמב  עצבתמ  ןוטבה  רוציי 

םידועייו תונוכת  גוויס ,

םינייפאמו  ב-40 ב-30 ב-20 ב-15תונוכת 

םוי ליגב 28  קזוח 
"ס) פגמ .נימ  )

18.0 עצוממ              
12.0 תדדוב   המגוד   

23.0 עצוממ              
17.0 תדדוב   המגוד   

33.0 עצוממ              
27.0 תדדוב   המגוד   

43.0 עצוממ              
37.0 תדדוב   המגוד   

םיירקיע םידועיי   
הזר  ןוטב 

חותיפ   תודובע 
ןבא  תוריק  בג 

הזר ןוטב 
חותיפ תודובע 

םייביטקורטסנוק הנבמ  יביכר 

הנבמ  דלש  יביכר 
"ד    ממ יביכר 

תודוסיו   סוסיב 
םיימורט  םיביכר 

םידבכ דלש  יביכר 
םיכורד םיביכר 

םיימורט  םיביכר 
םירחא  םידחוימ  םישומישל 

המיש תטיש 
ךמוס גורידו 

S8 -S4 ףונמ )  ) דוד וא  תקוש  תועצמאב  הרישי ,  הכיפשל 
S5 -S8 הבאשמב הלבוהל 

יברימ טגרגא  לדוג 
ליגר ןוטב  הלודג - )" הילופ   )"  25 מ"מ

הבאשמ ןוטב  הילופ - )"  )"  19 מ"מ
הילופ  אלל  ןוטב  שדע - )"  )"  14 מ"מ

תוארוהו םישגד 
םינקתה תושירדל  םאתהב  םיבוט  הרקב  יאנתב  רצוימ  ןוטבה 

.ילארשיה םינקתה  ןוכמ  לש  הכמסהה  תכרעמל  םאתהבו  םיילארשיה 
שארמ תרחא  םכוס  םא  אלא  תוקד  ךות 90  הקירפו  הלבוהל  דעונ  ןוטבה 

.רחא ןמז  קרפ  יבגל 

, הביבסה יאנתו  ריואה  גזמ  ןוטבה : תנמזה  יבגל  םישגדו  ףסונ  טוריפ 
הז רצומ  לש  יגולונכטה  ןוילגב  האר  םושייו  שומיש  רתאב , ןוטבה  תלבק 

מ '' עב לארשי ) ) ןוסנהל תורומש  תויוכזה  לכ 
תוכיאל איה  מ  '' עב לארשי )  ) ןוסנה תוירחא 

ןוכנ םושייל  ףופכבו  דבלב  קפוסמה  רמוחה 
תועצהב טרופמכ  הקפסאהו  הריכמה  יאנתלו 

מ '' עב לארשי )  ) ןוסנה לש  םירמוח  תקפסאל 
תונפל ןתינ  תיעוצקמ  הכרדהו  םיפסונ  םיטרפל 

תיעוצקמ הכרדהו  היגולונכט  ףנעל 
03-5392111 ןופלט :

israel.tec@hansonplc.com
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ןוטבה תנמזה  . 1
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רתאב .  ןורמתו  השיג  תויעב  לברע , לכל  רעושמ  הנתמה  ךשמ  יוצר , הקפסה  בצק  המישה , תטיש  ןוטבה , דועיי  םג : ורדגוי  םיליגרה  םיטרפל  ףסונב  .א 
שארמ רדגויו  רהבוי  רבדה  דכו ,' תורשקתה  ינמז  ירטה , ןוטבב  ריווא  תלוכת  םיפסומו ,) םיטגרגא   ) גוסו ח"ג רוקמ  תילמיסקמ ,) תילמינימ  טנמצ  תלוכת  טנמצ , גוס  יבגל  תדחוימ  השירד  לש  הרקמ  לכב  .ב 

. 

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ   . 2

ןוסנה . "  " תרבח גיצנ  ןיבל  טקייורפה  להנמ  ןיב  שארמ  םוכיסל  ףופכ  המיאתמ , תונגראתהו  בל  תמושת  תובייחמ  דחוימב , רעוס  יפרוח  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  וא  ינוציק  יברש  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  .א 
.םשג ימ  דגנ  הנגה  יעצמא  םע  הקיציה  ינפל  דוע  ןגראתהל  שי  ףרוחה  תפוקתב  .ב 

.םימיאתמ תוחיטבו  הרואת  יעצמא  שארמ  ןיכהל  שי  הליל  תוקיציב  .ג 

רתאב ןוטבה  תלבק   . 3

.הקירפה  תליחת  ינפל  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  חולשמ ע"י  תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  גוס  יוהיז  .א 
.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
.ונגיצנ םע  שארמ  יגולונכט  םואית  "י  פע רשפאתת  הז  ןמז  קרפמ  הייטס  .לברעב  ןוטבה  תסמעה  עגרמ  תוקד  לש 90  ןמז  קרפל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ  הנתמה -  ךשמ  .ד 

.חולשמה תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ה 

םושייו שומיש   . 4

םמוקימו .  םילעופ  רפסמ  טוטירה , יעצמא  רפסמ  טוטירה , תטיש  ןוטבה , תכיפש  תודוקנ  הקיציה , תומדקתה  ןוויכ  תא  שארמ  ןנכתל  שי  הקיציה -  ןונכת  .א 
.ףונמ  / הבאשמה ליעפמו  לברעה  גהנ  םע  רשקב  אצמנה  יארחאה  גיצנה  אוהש  דכו )' הצובק  שאר  הדובע , להנמ   ) הקיצי להנמ  שארמ  עובקל  שי  הקיצי -  להנמ  .ב 

תינבתב .  וא  ןויזה ו/ לזרבב  ןוטבה  םרז  תעיגפמ  האצותכ  םיזתנ  וא  היצגרגס  ענמיש  ןפואב  עצבתת  ןוטבה  תכיפש  המיש -  .ג 
.תונושה ןוטבה  תובכש  ןיב  טוטירב  רוביח  אדוולו  הקיציה  שודיח  ינפל  רוביחה  ירוזאב  ןוטבה  לש  רזוח  טוטיר  עצבל  שי  הקספה , לש  הרקמב  .תוכשוממ  הקיצי  תוקספהמ  ענמיהל  שי  - הקיצי תוקספה  .ד 

.תינכתל םאתהב  ןוטב  תבכשב  ןויזה  לזרב  יוסיכ  לע  דיפקהל  שי  לזרבה -  יוסיכ  .ה 
גזמ יאנתל  ףופכ  ינושארה , סוסירה  םויסמ  תוקד  דע 30  15 עצבתי   ירטה  ןוטבה  לש  רזוח  טוטיר  .ונממ  ריוואה  תועוב  לש  יברימ  קוליסו  ןוטבה  ףופיצ  וחיטביש  םיעצמאב  ליעי  טוטיר  עצבל  שי  טוטיר -  .ו 

.םיינושאר םייטסלפ  םיקדס  םוצמצ  םשל  תאזו  ריוואה 
המוטא הבכשב  םיקוציה  ירטה  ןוטבה  ינפ  תא  תוסכל  שי  תירשפא , הניא  םימב  הרפשא  םהב  תומוקמב  .ורושי  וא  ןוטבה  ינפ  תקלחה  רמג  םע  דימ  הרפשאב  ליחתהל  שי  תינושאר -  הרפשא  .ז 

.שארמ הרפשאה  יעצמא  תא  ןנכתל  שי  דכו .)'  הרפשא  בילחת  תועירי ,  ) שארמ הננכותש  המיאתמ 
: ןנכתמה תוארוהלו  םיעצמאל  ךרוצל , ףופכ  ןלהל , טרופמכ  תולבוקמה  תוטישה  תחאב  עצבתת  הרפשאה  םימי , ךשמית 7  הרפשאה  תרחואמ -  הרפשא  .ח 

.ןוטבה תוחל  תרימש  וחיטביש  ןפואבו  תורידתב  םימב  הבטרה  תועצמאב  הרפשא 
תודייאתה תעינמ  תחטבה  ךות  ןכל  םדוק  וורוהש  ןוטבה  ינפ  לש  תומוטא  תועיריב  יוסיכ 
ןנכתמה .  רושיאל  ףופכ  ( Curing Compound הרפשא (  בילחתב  שומיש 

קר עצבתי  תונספטה  קוריפ  .שרדנכ  תוירטמואיג  תודימו  הארמ  לעב  ןוטב  ביכר  תלבקל  יאנת  םה  תודימל , התמאתהו  ןוטבה  ץחלב  התודימע  התוביצי , התומיטא , תונספטה , ןונכת  תונספט -  .ט 
הז .) רצומ  לש  יגולונכט  ןוילג  האר  " ) ןוסנה " לש תוקזחתה " ריהמ  ןוטב  שמתשהל ב" ןתינ  ריהמ  תוינבת  קורפ  שרדנו  הרקמב  .ןנכתמה  עבקנש ע"י  קזוחבו  דעומב 
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