
 
 

 

 

 שם המוצר .1

 NS פרמקולור סלקט
PERMACOLOR Select NS  

 יצרן  .2

Laticrete International 

 

 תיאור המוצר .3

. מתאימה במיוחד ללא חול פורטלנד, מחוזקת בפולימר על בסיס צמנט אולטרה פרימיוםרובה 
מעורבבת עם מים ועם  NSלמשטחים עדינים מאוד כגון שיש מלוטש ואריחי זכוכית. פרמקולור סלקט 

הראשון בתעשייה לפיזור פיגמנט יבש בתערובת. הרובה נטולת חול הפתרון  -שקיק פרמקולור סלקט 
מספקת  פולימריםו חוזק גבוהבתערובת של צמנט פורטלנד ה. ANSI 118.7היחידה העולה על דרישות 

 ב של צבעים.חבמגוון ר הועמיד חזקה, פהצפו רובה
 

 שימושים

 
 םחימר שאינו soft bisque יאריחול  זכוכיתשיש, אבן ופורצלן או  יאריחבין  מ"מ 6עד  למישקים

 ם.זוגגימ
 

 יתרונות
 לערבוב עם מים ועם שקיק לטיקריט פרמקולור סלקט בגוון הרצוי •

 Stonetech סילר טכנולוגיית  •

 מיקרוביאלית-הגנה אנטי •

 מעולה לאזורים רטובים ויבשים •

 לא מאבקת, לא מצהיבה, לא מתפוררת •

 אינה מתכווצת •

 קלה לתחזוקה •

 ופהרובה צפ •

 קלה ליישום •

 קלה לניקוי •

 אין צורך בהרטבה או הטבלת האריח לפני היישום •

 אין  צורך באשפרה •

גווני מתחרים ואלפי גוונים אפשריים מטבלאות  10גווני לטיקריט  40גוונים כולל  80-זמינה ב •
  Benjamin Moore*®ו  Williams-Sherwin*®הגוונים של 

   TMANYCOLORפרמקולור סלקטבתוכנית 

 וליישומים טבולים במים לשימוש פנימי, חיצוני •
  Williams * -Sherwin® לחברות 
 אין כל מעורבות בפרויקט זה  Benjamin Moore®ו 

 אריזה

 ק"ג 3.6קופסא של 
 קרטונים במשטח 44קופסאות בקרטון,  4
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 חיי מדף 
 בטמפרטורה של סןאוח בתנאישנתיים  במארז מקורי סגור מצוין למשך מוצר זה 

 C°C - 43° 0צפהבמקום יבש ומוגבה מהר 
 

 הגבלות

 .2000ספקטרלוק שתמש ברובה יש להעמידות לכימיקלים,  במקום בו נדרשתאין להשתמש  •

 .אין להשתמש בחומצה לניקוי משטחי רובה צבעוניים •

 פני האריח, יש לנקות מיד.אין לאפשר לרובה להתקשות על  •

תחילה יש לנסות . מגוונת שפיע על הצבע הסופי של רובהעלולים להתנאי אתר העבודה  •
 .הרובה על כל המשטח יישוםלפני  ההתוצא בדיקתבשטח בדיקה קטן ל

לפני היישום יש  הכתמה במהלך היישום.עלולים לקבל מסוימים אריחים סופגים ורגישים  •
 לבדוק השפעת גוון הרובה על האריח. 

 בסילר אם נדרש.יש לאטום  •

אחד  שקיקעם מים ועם . גראוט בייס נועדה לערבוב NSאבקת הבסיס של פרמקולור סלקט  •
 בגוון הרצוי.  NSסלקט  פרמקולורלטיקריט של 

 לשינוילגרום עלול  ברובהתוספים אחרים בשימוש אין להוסיף תוספים אחרים למוצר זה.  •
 של לטיקריט. האחריותלבטל את ו לפגום בתכונות המוצר ,צבעב

אריחי קרמיקה, מרצפות, לבנים ואבן אינם מהווים תחליף לדבקים / שרפים, טיח ורובה  •
)ראה  יש להשתמש בממברנת איטום לטיקריט ,דרושה ממברנת איטוםכשלממברנות איטום. 

  9סעיף 

 שיטת תיוק(
הערה: על המשטחים להיות שלמים מבחינה מבנית, יציבים וקשיחים במידה מספקת כדי לשאת אריחי קרמיקה, אבן, לבנים 

אבן ל  L/480התקנת קרמיקה / לבנים בהדבקה דקה, או ל L/360עיוות התשתית מרוכזים, יעלה על שדקות וגימור דומה. אסור 
 .אורך המפתח =L בהדבקה דקה, כאשר

 אזהרות

 למידע בטיחות נוסף MSDS -הרא

 במזג אוויר קר, יש להגן על העבודה הגמורה מפני תנועה עד להתקשות מלאה •
יש להימנע ממגע בעיניים או מגע עלול לגרום לגירוי העיניים והעור.  פורטלנד. צמנטמכיל  •

  במקרה של מגע, יש לשטוף היטב במיםממושך בעור. 
להתייבש  NSפרמקולור סלקט ביישומים הטבולים במים או בחדרי קיטור יש לאפשר לרובה  •

במפרט  מידע נוסף בנוגע לשימושים אלו ראופני שימוש ומילוי מים . ל( C°21)ימים  14במשך 
 .TDS 192 טכני

 אין לבלוע •

 להימנע משאיפת אבק, יש להשתמש במסכה באזור מאובק •

 .להרחיק מהישג ידם של ילדים •

 נתונים טכניים. 4
 תקנים רלוונטים

 VOC/LEEDמידע על 
 גרם / ליטר 0.00שימוש הוא לפני ה)גרם/ליטר( של המוצר  VOCתכולת סה"כ 
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 A118.7מתאים לתקן 
  ISO 14025, ISO 14040 and ISO 14044בהתאם לתקן  ULמוצר זה נבדק ואומת על ידי 

 מאפיינים טכניים

 21°C -מים בת ב. מעורבבNSפרמקולור סלקט אבקת הבסיס של 

שיטת  בדיקה
 בדיקה

דרישות  תוצאות
 התקן

 ANSI כוח כפיפה 
A118.7  
H– 3.7 

1000–
1400 
psi  
(6.9-9.7 
MPa)  

 

 (6.9 
MPa)  

 

 התכווצות
  קווית

 ימים( 27)

ANSI 
A118.7  
H– 3.3 

0.1–
0.14 %  

 

< 0.3 %  
 

חוזק 
 מתיחה

יום  28
 ימים

ANSI 
A118.7  
H– 3.6 

500-
600 psi  
(3.4-4.1 
MPa) 

> 500 
psi  
(3.4 
MPa)  

חוזק  
 לחיצה

 יום 28

ANSI 
A118.7  
H– 3.5 

4500-
5200 
psi  
(31.0-
35.8 
MPa)  

> 3000 
psi  
(20.7 
MPa)  

 

 

 תכונות עבידות

 דקות  50-55 זמן עבידות בכלי
 דקות( 90)זמן התייבשות 

  g/cm3 1.95 תערובת רטובהצפיפות 
. שבוצעוטיפוסיות, אולם הן משקפות את הליכי בדיקה  ינןהתוצאות המוצגות ה  .הנתונים יכולים להשתנות ללא הודעה

 .ובתנאי האתר היישוםבפועל תלויים בשיטות בשטח הביצועים 
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 יישום. 5

 הכנת השטח

אבק בעזרת ספוג רטוב. אין ולהסיר  מהמישקים והלכלוך ספייסריםלפני יישום הרובה יש לסלק את ה
למחלקה  ניתן לפנות- 4°C 32°C . על טמפרטורת המצע להיות ביןמישקיםלהשאיר מים עומדים ב

 .הטכנית לקבלת מידע נוסף בנושא יישום רובה

 ערבוב

. יש להוסיף למים שקיק מגוון ק"ג 3.6קרטון של   ליטר מי שתייה נקיים לכל 1.0-1.1 -יש להשתמש בכ
ולערבב עד שהפיגמנט מתפזר במים. לאחר מכן יש להוסיף את אבקת הבסיס  פרמקולור סלקט

לכלי המים המעורבבים עם  המגוון ולערבב לאט ידנית או עם מערבל מכני   NSפרמקולור סלקט 
דקות ולערבב שוב למשך דקה  5-10במהירות נמוכה, עד לקבלת תערובת סמיכה וחלקה. יש להמתין 

 נוספת. 

 יישום

.  למלא את המישקים ברובה ח בעזרת מרית גומי קשהומרלבעזרת ספוג לח.  ריצוףי האת פנ ותנקל
עד שהם מלאים לגמרי. למלא את הרובה במישקים בתנועות אלכסוניות. לוודא  שהמישקים מלאים 

 והרובה לא נמצאת רק בחלק העליון )"מגשרת על המישק"(

 ניקיון

להסיר את עודפי הרובה משטח הפנים של האריחים עם הקצה של מרית הגומי.  -ניקוי רובה ראשוני
 מהוצאתכדי להימנע  ,למישק °45ולמשוך אותה בזווית אלכסונית של אנכית להחזיק את המרית 

  .ממנו החומר
בצורה אלכסונית לעבוד  .לח או סמרטוט )לא רטוב( ספוג לח עם לסלק שיירי רובה  -ניקיון רובה משני

למישקים. לאפשר לרובה להתייבש. כשהרובה במישקים מוצקה, לשפשף עם סקוטש לבן או בד 
 מחוספס עם כמות מים מינימלית.

 . רך זיגוג עם מרצפות או מלוטשת אבן כשמשפשפים בזהירות לנקוט: הערה
 

  רובה אחרים מוצריבחירת 
 

מגוון רחב של סוגי רובה המיועדים לכל שימוש. לעמידה מירבית בפני כתמים במרבית  ללטיקריט
בחרו  כימיתועמידות חוזק גבוה   יםהדורש ליישומים היישומים,  בחרו ברובה לטיקריט ספקטרלוק פרו. 

ליישומים בהם נדרשת רובה בעלת עמידות . מוצרים אלה אידיאליים SPECTRALOCK 2000 IG -ב
 פני כתמים.גבוהה ב
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 כיסוי משוער

באתר  של רובה לטיקריטחישוב כמויות ראו את טבלת  -למידע על כושר כיסוי
www.orantechg.com 

 אחריות. 6

תיוקהשיטת ב 9סעיף  ורא  
DS 230.13 . אחריות למוצרי לטיקריט  

 . תחזוקה7

בכדי להגן, לנקות, ולהדגיש את גוון האבן,  STONETECHלטיקריט ממליצה להשתמש במוצרי 
כגון   STONETECHהאריחים או הרובה. יש להגן על משטחים מכתמים נפוצים באמצעות סילר של

Bulletproof®  יש לבצע תחזוקה שוטפת עם .Revitalizer® STONETECH  או עם חומר ניקוי בעל
pH  נייטרלי כגוןSTONETECH Stone cleaner .ב  וך עיקש, להשתמשלניקוי לכלSTONETECH 

Klenzall®  ניקוי או מברשת קשה בעלת ידית ארוכה סקוטשעם. 
של רובה טיפול ותחזוקה  ,TDS 113  במפרטו TDS 400, הרובהבמדריך  נולקבלת מידע נוסף, עיי

 צמנטית. 

 . שירותים טכניים8

 סיוע טכני

 מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.  
 ניתן לפנות אלינו 

 04-6230000טלפון: ל
 04-6231100לפקס: 

 Info@orantechg.comלדוא"ל: 
 ספרות בטיחות וטכנית

 www.orantechg.comשלנו או בקרו באתר  אלינופנו   , ספרות טכנית תלקבל
 
 שיטת תיוק. 9

 . www.orantechg.comמידע נוסף על המוצר זמין באתר האינטרנט שלנו בכתובת 
 :רשימה של מסמכים קשורים

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty  
DS 030.0: SPECTRALOCK® 2000 IG 
DS 681.0.: SPECTRALOCK PRO Premium Grout 
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