
40 סמ '  רצומ 

ינכט עדימ 

ןורתי שממ  ןורתפ , שי  תוצווכתהה  תייעבל 

 

אבומ ןוטב 
תוצווכתה הצופמ  ןוטב 

Shrinkage Retaining Concrete
תנסורמ תוצווכתה  לעב   S7 דע  S5 ךמוס תוגרדב  דע ב-50  גוסמ ב-30  אבומ  ןוטב 

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
.תנסורמ תוצווכתה  לעב   S7 דע  S5 ךמוס תוגרדב  דע ב-50   גוסמ ב-30  אבומ  ןוטב   : רואית

.םיחוורמו םיללח  לש  המלשה  תוקיצי  םידחוימ  םיחטשמו  תויתיישעת  תופצר  םירשגל , תועסימ   : דועיי
.םילרנימ םיפסותו  םיימיכ  םיפסומ  םיטגרגא , טנמצ ,  : תבורעתה יביכרמ 

.הבאשמ תועצמאב  וא  ףונמ ) לס   ) ריבעמ ילכ  תועצמאב  הרישי , הכיפשב   : המיש
.קצונה ךוותה   לש   םלשומ  יולימ  תחטבה  ךות  ריהמ  םושיר  בייחמ   : םושיי

םיטרפמו  13 , 03 םיקרפ 02 , ןיינב , תודובעל  יללכה  טרפמהו  ת"י 601  ת"י 118 , ת"י 26 , קלח 1 , ת"י 466  םייטנוולר : םיטרפמו  םינקת 
.הדובע לכל  םידחוימ 

.תיגולונכט המדקו  תוכיא  לע  הדפקה  ךות  ןוסנה " " בח ' לש  םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה  םילעפמב  רצוימ  ןוטבה 

םידועייו תונוכת  גוויס ,

םינייפאמו  ב-50 ב-40 ב-30תונוכת 

םוי ליגב 28  קזוח 
"ס) פגמ .נימ  )

33.0 עצוממ    
27.0 תדדוב   המגוד   

43.0 עצוממ    
37.0 תדדוב   המגוד   

53.0 עצוממ    
47.0 תדדוב   המגוד   

םימי ליג 3  דע  תיברימ  )תוטשפתה  םימלשומ הרפשא  יאנתב  הנתומ   ) רטמורקימ דע 1200   1000 

תונורתי

תולודג תויומכב  יטנמצ  טוארגל  םיאתמ  ףילחת 
םייטנוולרה םידועייל  ילמיטפוא    ןורתפ 

בוק רטמ  ינש  לע  םש  חפנ  לכב  קפוסמ 
.תורפושמ ףופיצו  המירז  תונוכת  לעב  הקיצי , יכילהת  רצקמו  טשפמ 

ליעיו ינוכסח 

םיירקיע םידעויי 
םלשומ : יולימ  שרדנ  םהב  םיללח  לש  המלשה  תוקיצי 

.תכתמ  תויצקורטסנוקב  םיסיכ " , " תוליסמל תיתשתו  תיתחת  דכו  .' תוכימת  םידומע , לש  ( Grouting  ) םתס
.תורהנמב תותשק  תכתממ , וא  ןוטבמ  םיימורט  םיביכר  ןיב  המלשה  תוקיצי 

.רוריק ינסחמל  תופצר  טרופס , ינקתמ  לש  תופצר  יתיישעת , תופצר  םירשגל , תועסימ  םידחוימ : םיחטשמ  לש  תוקיצי 

תודיבעו תורפושמךמוס  המירז  תונוכת  לעבו  קיצי  , S7 דע  S5 

יברימ טגרגא  )"לדוג  שדע אלל  " - " םוסמוס  )" וא 9.5 מ"מ שדע )"  )"  14 מ"מ

המיש "תטיש  וקיימ  " תבאשמ הבאשמ , ףונמ , דוד  תועצמאב  הכיפש  הרישי , הכיפש   

תוארוהו םישגד 
םינקתה תושירדל  םאתהב  םיבוט  הרקב  יאנתב  רצוימ  ןוטבה 

.םיילארשיה
תרדגה ללוכה  ןנכתמה  לש  דחוימה  טרפמה  לע  ססבתי  תבורעתה  ןכת 

םיפסות וא  םיביס ו/ תפסות  יברימ , טגרגא  לדוג  םירתומ , חפנ  ייוניש  יכרע 
.םידחוימ

איה 2 מ"ק תוצווכתה  הצופמ  ןוטב  לש  הקפסאל  תילמינימה  תומכה 
.לברעל

ענמיהל שי  ךכיפל  ריהמ , ךמוס  ןדבואל  הייטנ  שי  תוצווכתה  הצופמ  ןוטבל 
.תוכורא תונתמהמ 

ןיע תעיבטב  ןוחבלו  ותקירפ  ינפל   תויביסנטניאב  ןוטבה  תא  לברעל  שי 
יולימ חיטבמ  וניאש  ךמוסב  ןוטב  תקצל  ןיא  .ותמירזו  ותולילד  תמר  תא 

.םיקצונה ךוותה  וא  ללחה  לש  םלשומ 
.יולימה תרקבל  םיחתפ  םיקצונה  תינבתב  ךוותב /  ללחב /  ןנכתל  שי 

אולמ תגשהל  תיטירק  הניה  םימי  ךשמב 7  ןוטבה  לש  תמלשומ  הרפשא 
 . רמוחה לש  תוצווכתהה  יוציפ 

.הז רצומ  לש  יגולונכטה  ןוילגב  האר  םיפסונ  םישגדו  טוריפ  

הנבמ - םידומע םוידל  תוצווכתה  הצופמ  ןוטב  םושיי  - הפועתה הדש  תירק  םחתמ 
"מ עב "מ  מת

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

.ןנכתמה לש  תודחוימ  תושירדו  תשרדנ  תולילד  תמר  יברימה , טגרגאה  לדוג  קזוחה , תושירד  שרדנה , תוצווכתהה  יוציפ  רועיש  לש : שארמ  הרדגה  תבייחמ  תוצווכתה  הצופמ  ןוטב  תנמזה  .א 
.הקיציה בצקו  המישה  תטיש  לש  הרורב  הרדגה  תשרדנ  .ב 

.ק״מ איה 2  אבומ  ןוטב  לברעב  הקפסאל  תילמינימה  ןוטבה  תומכ  .ג 
.שארמ ךכ  לע  עידוהל  שי  לעפמב  םיביס  תפסותל  השירד  תמייקו  הדימב  .ד 

.רבגומ תחפ  לש  ןובשחב  החיקל  ךות  תנמזומה  תומכה  תא  םיאתהל  שי  .רתאב  תונכהה  םויס  רחאל  קר  עצבתת  ןוטבה  תקפסא  .ה 

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

.ברש יאנתבו  תומח  תועשב  הז  ןוטב  גוס  תקצלמ  ענמיהל  שי  ליגרהמ , ריהמ  בצקב  ךמוס  דבאל  הטונו  יברש  וא  םח  ריווא  גזמ  יאנתל  דחוימב  השיגר  תבורעתה  .א 
.םימיאתמ הרואת  יאנת  חיטבהל  שי  קצונה , ךוותה  / ללחה לש  ןיעב  הרקב  תלוכי  בייחמ  הקיציה  יפוא  .ב 

.היוצר הניאו  יולימה  תומלשב  תעגופ  קוציה  רמוחהמ  קלח  ףוטשל  לולעש  םשג  יאנתב  הקיצי  ג . 

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  חולשמ ע"י  תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א   
.םימיאתמ םניא  ולש  המירזה  תונוכתו  ותולילד  תמרש  הז  גוסמ  ןוטב  תקצל  ןיא  .ךמוסה  לש  ןיע  תעיבטב  הניחב  ןכמ  רחאלו  ההובג  בוביס  תוריהמב  תוחפל , תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

לעפמה םע  ידיימ  רשק  רוציל  שי  קפס , לש  הרקמב  .ןתינש  לככ  ןוטבה  לש  הנתמהה  ןמז  קרפ  תא  רצקל  ץלמומ  ךכיפל  ליגרהמ , ריהמ  בצקב  ךמוס  דבאל  הייטנ  הז  גוסמ  ןוטבל  הנתמה -  ךשמ  .ג 
.תויגולונכט תויחנה  תלבקל 

(. םיביס תפסות  רחאל  ךמוס  דודמל  ןתינ  אל   ) שארמ תורדגומ  תויחנהל  םאתהב  םימ  תפסותו  ףסונ  לוברע  שרדנ  הלאכ  םירקמב  .שארמ  םואית  "י  פע קר  תירשפא  רתאב  לברעל  םיביס  תפסות  .ד 
.חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ה 

םושייו שומיש  . 4

ביט תרקבל  תודוקנו  םיקצונה  תינבתל  / ךוותל / ללחל היירטה  תבורעתה  לש  הבוט  המירזו  תוחונ  תומיאתמ , הכיפש  תודוקנ  חיטבתש  המיאתמ  תונגראתה  בייחמ  תוצווכתה  הצופמ  ןוטבב  שומיש  .א 
.יולימה

.םימיאתמ טוטיר  יעצמאו  תותקש )  ) הכיפש יעצמא  ןגראל  שי  .ב 
.קצונה ירטה  ןוטבהמ  םימ  וגפסי  אלש  ןפואב  םימב  תינבתהו  חטשה  ינפ  תא  ביטרהלו  דכו ' ךולכל  ףפור , ןוטב  תויראש  לכמ  םיקצונה  תינבתה  / ךוותה / ללחה תא  תוקנל  שי  הקיציה -  חטש  תנכה  .ג 

קוח״ תועצמאב  אלמ  יולימ  חטבויש  ךכ  םינוילעה  ןוטבה  ינפ  סלפמ  לעמ  תהבגומ  תינבת  ןיכהל  שי  ךרוצה  תדימב  .קצונה  רוזאה  לש  םיאתמו  רקובמ  יולימ  וחיטביש  םיאנתב  עצבתת  ןוטבה - תמיש  .ד 
.״םיבולש םילכ 

יאנתל םאתהב  לכה  שיטפ , תושקה  תועצמאב  ינוציח  וא  הדלפ , טומ  תועצמאב  ימינפ  ינדי  ףופיצ  ינכימ , ינוציח  טטרמ  ינכימ , טחמ  טטרמ  םיאבה : םיעצמאה  דחא  תועצמאב  עצבתי  ףופיצה  ףופיצ -  .ה 
.ל״נה םיאנתל  ןמזומה  ןוטבה  ךמוס  תא  םיאתהל  שי  .הקיציה 

ןוטבה תונוכתב  עגופו  תוצווכתהל  רישי  ןפואב  םרוג  ריעצה  ליגב  הרפשא  רסוח  .םימי  ךשמב 7  םלשומ  ןפואב  ותביבסו  קוציה  ןוטבה  לש  תוביטרה  תרימש  וחיטביש  הרפשא  יעצמא  טוקנל  שי  הרפשא -  .ו 
.ודועייל תושרדנה  תודחוימה 
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