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Self Compacting Concrete
םיימצע תוקדהתהו  ףופיצ  המירז , תלוכי  לעב  דע ב-60  קזוח ב-30  תגרדב  אבומ  ןוטב 

ןוטבה תיישעתב  ךרד  תצירפ  הווהמ   SCC קימנידויפ .תורפושמ  רומיגו  תומיטא  תונוכתו 
םלועבו ץראב 

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
.תורפושמ רומיגו  תומיטא  תונוכתו  םיימצע  תוקדהתהו  ףופיצ  המירז , תלוכי  לעב  דע ב-60  קזוח ב-30  תגרדב  אבומ  ןוטב   : רואית

.םלועבו ץראב  ןוטבה  תיישעתב  ךרד  תצירפ  הווהמ   S.C.C קימנידויפ
ףופיצ וא  הכיפש ו/ יעצמאל  השק  השיג  ילעב  םיטנמלאו  םירצ  םיכתח  .םיכבוסמ  םיטנמלא  תקיצי    : דועיי

"( ףונמ לס   )" ריבעמ ילכ  תועצמאב  וא  וקיימ  תבאשמב  הבאשמב , .הרישי  הכיפשב   : המיש
הדלפ יביס  וא  םייטתניס  םיביס  בוליש  רשפאמ  .אוהשלכ  ףופיצב  ךרוצ  אלל  הקיצי , ףצר  בייחמ  םושיי :

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

לע הדפקה  ךות  ןוסנה " ' " בח לש  םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה , םילעפמב  ליגר  ךילהתב  עצבתמ  קימניד  - ויפ רוציי 
.תיגולונכט המדקו  תוכיא 

םידועייו תונוכת  גוויס ,

םינייפאמו  ב-60 ב-50 ב-40 ב-30תונוכת 

"ס) פגמ .נימ   ) םוי ליגב 28  33.0קזוח  עצוממ    
27.0 תדדוב   המגוד   

43.0 עצוממ    
37.0 תדדוב   המגוד   

53.0 עצוממ    
47.0 תדדוב   המגוד   

63.0 עצוממ    
57.0 תדדוב   המגוד   

ץחלב  םימ  תרידחל  תודגנתה 
מ"מ)  ) רב דע 25 מ"מלש 7.0  דע 20 מ"מ 

תונורתי

היצגרגסל הייטנ  אלל  הלועמ  תודיכל  רתויב ,  ההובג  תודיבע 
םיינכימ ףופיצ  יעצמאב  ךרוצ  ןיא  הקיציה ,  ךלהמב  רתוימ  שער  ענומ  הביבסל : יתודידי 

ההובג ןויז  תופיפצבו  ךתח  לכב  הלועמ  תימצע  המירז  הקיציה , תינבת  לש  ימצע  יולימ  רשוכ 
סוליפ תולק 

הילבב תודימעהו  םייקה  רופיש  ןוטבה  , תומיטא  רופיש 
ףיצרו קלח  הארמ  הלועמ ,  רומיג 

ריוא תועוב  םוצמצ 
םדא חוכ  תומושתבו  ןמזב  רכינ  ןוכסיח 

םישומיש

ההובג : ןויז  תופיפצ  וא  בכרומ ו/ ירטמואיג  ךתח  ילעב  םייביטקורטסנוק  הנבמ  יביכר    
תוקעמו תוערגמ  םיזיז ,  תועלצ , תורקת  תוריק ,   

םייימי הנבמ  יביכר    
ההובג רומיג  תמרב  הנבמ  יביכר    

הדלפ יביס  וא  םייטתניס  םיביסב  ןיירושמ  ןוטב  תוקיצי    

ךמוס
סונוק "  " תדידמ חווטל  רבעמ    

700-600 מ"מ  המירז -  ןחבמב  עוריש    
תוינש   11-15 ןחבמב    המירז  ןמז    

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

המיש תטיש 

הרישי הכיפש 
ףונמ רוד  תועצמאב  הכיפש 

הבאשמ
" וקיימ  " תבאשמ

תוארוהו םישגד 
תושירדל םאתהב  םיבוט  הרקב  יאנתב  רצוימ  ןוטבה 

.םיילארשיה םינקתה 
לש תקיודמ  הרדגה  תבייחמ  ,  S.C.C קימנידויפ ןוטב  תנמזה 

יבגל תומייקו ,  הדימב  תודחוימ , תושירדו  קצונה  הנבמה  קלח 
 . ןוטבה ינפ  רומיגו  ותומיטא 

םיאתמ ןכת  תבייחמ  רתאב   S.C.C קימנידויפ ןוטב  תקיציל  תונגראתהה 
הדימעל תוינבתה  לש  ןתמאתהו   ןתומיטא  לע  הדפקהו  תונספטה  לש 

.שרדנה ץחלב 
תוחפל תוקד  ךשמב 3  לוברע  תמלשה  תשרדנ  רתאל  ןוטבה  תעגה  םע 

 . ולש המירזה  תונוכתו  ןוטבה  תולילד  לש  ןיע  תעיבטב  תמדקומ  הניחבו 
 . תושרדנה המירזה  תונוכת  לעב  וניאש  ןוטב  תקצל  ןיא 

.ינדי ףופיצ  וא  ינכימ  טוטיר  ךירצמ  וניא  הז  ןוטב  גוס 
.הז רצומ  לש  יגולונכטה  ןוילגב  האר  םיפסונ  םישגדו  טוריפ 

עוריש ןחבמ  קימניד -  - ויפ תבורעת 

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

.ןוטבה ינפ  רומיגו  ותומיטא  יבגל  תומייקו , הדימב  תודחוימ  תושירדו  קצונה  הנבמה  קלח  לש  תקיודמ  הרדגה  תבייחמ  קימנידויפ   S.C.C ןוטב תקפסא  א . 
.יוצרה הקפסאה  בצקו  היוצרה  המירזה  תמר  דכו ), '  ריבעמ  ילכ  ךרד  הכיפש  הבאשמ ,  ) תינבתב ןוטבה  תמיש  ןפוא  תא  רידגהל  שי  .ב 

S.C.C ןוטבב הלא  םיחנומל  תועמשמ  ןיא  העיקש , ) "  )" ךמוס לש  םיחנומב  ירטה  ןוטבה  לש  המירזה  וא  תולילדה ו/ תמר  תא  רידגהל  ןיא  .ג 
" ןוסנה  " גיצנ יווילב  תקצל  שי  רתאב ,  S.C.C קימנידויפ ןוטב  לש  הנושאר  הקיצי  לש  םירקמב  .ד 

.שארמ רדגות  תשרדנו ,  הדימב  רתאב , םיביס  תפסות  .ה 
.תומייקו הדימב  רתאב , ןורמת  תויעב  יבגל  לעפמה  להנמ  תא  עדיל  שי  .ו 

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

". ןוסנה ' " בח גיצנ  ןיבל  טקיורפה  הנמ ל  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 דגנכ  הנגה  יעצמא  םע  הקיציה  ינפל  דוע  ןגראתהל  שי  ףרוחה  תפוקתב  ב . 

.םימיאתמ הרקב  יחתפ  ונכוי  ךרוצה  תדימב  .ותמירז  תעב  ןוטבה  לש  ןיעב  הניחב  תלוכי  וחיטבי  הקיציה  תווצל  השיגה  יאנת  .ג 
.ירטה ןוטבה  דמוע  ץחלב  הדימעל  תוננכותמו  תומוטא  ויהי  תוינבתה  .ד 

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

 . הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו , ) ' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  חולשמ ע"י  תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.תוקיפסמ ןניאש  המירז  תונוכתו  תולילד  תמרב  הז  גוסמ  ןוטב  תקצל  ןיא  .המירזה  תונוכת  לש  ןיע  תעיבטב  הניחב  ןכמ  רחאלו  ההובג , בוביס  תוריהמב  תוחפל .  תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  ג . 
לש םירקמב  הכומנ ,) תוחל  וא  ההובג ו/ הרוטרפמט   ) ריוואה גזמ  יאנתב  יולת  ןוטבה  לש  ירשפאה  יברימה  הנתמהה  ךשמ  .תכשוממ  הנתמהב  ךמוס " ןדבאל   " הטונ  S.C.C ןוטב הנתמהה -  ךשמ  ד . 

 . לעפמה להנמ  תא  שארמ  עדיל  שי  תכשוממ  הנתמהל  ששח 
אלל תקצל  ןיא  הז ,  ןוטב  גוס  םע  םדוק  ןויסינ  םייק  אל  רתאבו  הדימב  .תולילדה  תמר  לע  הדפקה  תשרדנ  .הקיציה  תחלצהל  תיטירק  הניה  תושרדנה  המירזה  תונוכתו  תולילדה  תמרב  ןוטבה  תקיצי  .ה 

(. לעפמ להנמ  / גולונכט " ) ןוסנה ' " בח גיצנ  לש  יוויל 
לוברע תבייחמ  םיביס  תפסות  .םיביסה  תפסות  רחאל  המירזה  תונוכת  לש  תומדקומ  המאתה  תוקידב  עצבל  ץלמומ  "ל  נכ םירקמב  ולש .  המירזה  תונוכת  תא  התיחפמ  הז  ןוטב  גוסל  םיביס  תפסות  .ו 

.ופוגל הרקמ  לכב  ונתניי  לוברעה  ךשמל  תויחנה  הקירפה , תליחת  ינפל  ךשוממ 
.חולשמה תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ז 

םושייו שומיש  . 4

.תינבתה יולימ  תרקב  תודוקנו  הקירפ  תודוקנ  תעיבק  ןוטבה , תמיש  ןוויכ  הקיציה ,  ךלהמ  לש  טרופמ  ןונכת  בייחמ   S.C.C קימנידויפ ןוטבב  שומיש  .א 
.ירטה ןוטבה  ץחלב  דומעל  ןתלוכיו  תוינבתה  תומיטא  תא  קודבלו  רוזחל  שי  ןוטבה  תמיש  תליחת  ינפל  תוספטה .  ןכתל  תדחוימ  בל  תמושת  תשרדנ  ב . 

 . ןויזה לזרבב  ןוטבה  םרז  תעיגפמ  האצותכ  םיזתנ  וענמיש  םיעצמא  תטיקנ  ךות  עצבתת  ןוטבה  תכיפש  .ןוטבה  םרוז  הנממ  שארמ ,  העבקנש  הקירפ  תדוקנל  הכיפשב  עצבתת  ןוטבה  תמיש  המיש -  ג . 
 . םילברעמ ןיב  תוננכותמ  יתלב  תונתמה  רשפאל  ןיאו  הקיצי , ףצר  חיטבהל  שי  ולש .  המירזה  תוליעי  לע  ןיעב  הרקב  תשרדנ  ןוטבה  תמיש  ךלהמב 

, םיינוציחה תינבתה  ינפ  לע  תוכהל  ןתינ  יולימה .  תומלש  תניחבל  הרקב  יחתפ  תועצמאב  עצבתת  ףופיצה  תרקב  .ינדי  וא  ינכימ  ףופיצב  ךרוצ  אלל  המישל  דעונ   S.C.C קימנידויפ ןוטב  סוסירו -  ףופיצ  ד . 
.ריווא  תועוב  קוליס  תחטבה  םשל  שיטפ ,  תועצמאב  תינדי ,

.םיינבמ  םישומישל  רחא  ןוטב  גוס  לכ  תרפשאמ  הנוש  הניא   S.C.C קימנידויפ ןוטב  תרפשא  הרפשא -  .ה 
 . םיימוימוי םיינבמ  םישומישל  ןוטבב  לבוקמש  יפכ  קוריפל  שרדנה  קזוחה  גשוהש  רחאל  קרו  ךא  עצבתי  תונספט -  קוריפ  .ו 

הרקב . 5
טרופמכ : עצבל  ןתינ  ןתוא  תוקידב  תועצמאב  תעצבתמ   S.C.C קימנידויפ ןוטב  לש  המירזה  תונוכת  תניחב 

.היצגרגסל ותושיגר  תניחבלו  ןוטבה  לש  ימצעה  סוליפהו  המירזה  תולקל  הדימ  הנקכ  ירטה  ןוטבה  לש  עורישה  רטוק  תניחבל  עוריש -  תקידב  א . 
.ןוטבה  לש  המירזה  תוריהמו  תולק  תעיבקל  " V תספוק  " תקידב ב . 

 . םיפופצ ןויז  תוטומ  ףוקעלו  םירצ  םיכתח  ךרד  םורזל  ןוטבה  תלוכי  תניחבל  "  U תספוק -" ו " L תספוק  " תקידב .ג 
.היצגרגסל ירטה  ןוטבה  תודגנתה  תכרעהל  תלוקשמ ) תועצמאב   ) הרידח תקידב  ד . 
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