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LATAPOXY Waterproof Flashing Mortar 24 

 ווטר פרוף פלשינג מורטר -24לטאפוקסי 
 

 

 שם המוצר .1

 ווטר פרוף פלשינג מורטר -24 לטאפוקסי      

 יצרן .2

   ונל.יט אינטרנשילטיקר      

 תאור המוצר .3

הוא ממברנה מבוססת אפוקסי. ניתן להשתמש בו לאטום תפרים, מרווחים או חיבורים  24לטאפוקסי 
וחיפויים. הוא מתוכנן באופן מיוחד  פי.וי.סי.בין מגוון של מצעים כולל חדירות של צינורות מתכת ו

לשימוש מתחת לאריחי קרמיקה, אבן או לבנים להתקנות מהירות המחייבות מלט או ממברנה לחיפוי 
 הוא חומר גמיש, נוח ליישום המאפשר התקנה מהירה.  24 לטאפוקסיאטום למים המתייבש מהר. 

 שימושים .4
 

 חיפוי למתקני צנרת וחדירות של צינורות •

 איטום של תפרים בין חיפויים ואלמנטים של חזיתות מבנים •

 בריכות שחיה, מזרקות, ומתקני מים •

 לוחות מקלחת, אסלות, וסביב אמבטיות •

 תעשייתיים(ו ביתייםחדרי אמבטיה, חדרי כביסה ) •

 . מטבחים ואזורים להכנת אוכל •

 יתרונות

 מתייבש מהר •

 נוסחה מבוססת אפוקסי •

 גמיש מאד •

 כף טייחיםקל ליישום בשימוש ב •

 , מרזבים וחיפוייםפי.וי.סינדבק לצינורות מתכת ו •

 אטימה למים בין חיפויים וחזיתות.  •
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 תשתיות מתאימות

 בטון •

 מצעי טיח מלט •

 צמנטיטיח  •

 בניםלבנייה מבטון ו •

 דיקט לשימוש חיצוני* •

 *גבס תלוחו •

 אריחי קרמיקה ואבן •

 טרצו •

 **צמנט בורדלוחות  •

 †מתכות •

 פנימיים בלבד, לא לשימוש באזורים שהם לחים באופן קבוע*ליישומים 
 **יש להתייעץ עם יצרן לוחות החיפוי לגבי המלצות יישום ספציפיות ולוודא כי הם מתאימים לשימוש חיצוני.

 התייעץ עם השירותים הטכניים של לטיקריט לפני השימוש.יש  †

 אריזה

 48ק"ג.  C 2.5חלקים של  2ק"ג, וכן  B 0.5חלקים של  2ק"ג  A 0.6גלון עם שני חלקים  3.5של  דלי
 משטח.ביחידות 

 צבע

 לבן

 כיסוי מוערך

 "מ תלוי ביישום.מ 3בעובי של  2מ 2.4

 אורך חיי מדף

שנתיים, אם יאוחסן בטמפרטורה בין כישמור על איכותו במשך המוצר  ,באריזה שנסגרה במפעל
>0°C 43°> -לC. 

 גבלותה

 , דיקט לשימוש פנים, לוחות סיבית, לואן, מזוניט, משטחי עץ.OSB –לא נדבק ל  •

אין להשתמש כממברנה ראשונית על גגות שהם מעל אזורי מגורים. לגבי מידע נוסף בהרכבה  •
 TDS 157וגמרים, יש לפנות אל של אריחים מעל משטחי עץ, או מעל אזורים מאוכלסים או מ

 "התקנה חיצונית של אריחים ואבן מעל חלל מאוכלס". 

 התפשטות, סדקים מבניים, או סדקים עם תזוזה דיפרנציאלית אנכית תפריאין להשתמש מעל  •

עץ, טרצו או משטחים  לוחותבאריחים קרמיים, אבן, בלוק, בטון,  השטח המטופל את לכסות יש •
 . מגןעמידים בפני שחיקה. להגנה זמנית, השתמשו בלוחות 

את תקני הבנייה המקומיים לפני שאתם עושים  הקובעותאת האישור של הרשויות  יש לקבל •
 שימוש בחומר. 

אמבטיות / מקלחות /  / על לוחות דיקט / אין להתקין ישירות על רצפות עץ הבנויות משכבה אחת •
 מזרקות או מבנים דומים.
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טיח. התייעצו עם יצרן הטיח לגבי המלצותיו כאשר יש צורך מלט /  לתערובותלא לשימוש מתחת  •
 מורים של טיח. ימתחת לג איטוםבממברנת 

 משטחי שחיקה דקורטיביים. ללא לשימוש מתחת לשכבות מצע המתנקזות בעצמן או מתחת  •

 
 אזהרות

 להגן על העבודה הגמורה מפני תנועה עד לייבוש מוחלט.יש  •

עור. במקרה של חשיפה, יש העיניים או ההוא עשוי לגרום לגירוי  ,עד שהחומר התייבש לחלוטין •
 לשטוף ביסודיות עם מים.

מכיל חול סיליקה אשר עלול לגרום לסרטן או בעיות ריאה חמורות. הימנעו משאיפת אבק, יש  •
 זורים מאובקים.אבלהרכיב מסכת מגן 

 הרחק מהישג ידם של ילדים. •

במהלך ההתקנה  C< מעלות  032> ולא יותר מאשר  010טמפרטורת פני השטח חייבת להיות  •
 שעות לאחר מכן. 24ובמשך 

 ימים. 30אין לחשוף ממברנה לא מוגנת לשמש או תנאי מזג אוויר ליותר מאשר  •

 יש להגן מפני מים או תנועה עד לייבוש מוחלט. •

 מזג אוויר קר יחייב תקופת ייבוש ארוכה יותר. •
 

 נתונים טכניים .5

 ANSI 118.10דרישות תקן  אתעומד ואף עובר , (ANSI 118.10התקן החל על המוצר )

 תכונות פיזיות

 מפרט תוצאה ת הבדיקהשיט בדיקה
 לא גדל לא גדל ANSI A118.10-4.1 צמיחת עובש
  ANSI A118.10-4.2 3.3-4.2 N/mm חוזק התפר

 רוחב
 1.4> ליברות ברוחב 16

N/mm 
 ANSI A118.10-4.3 450-530 psi 170 <psi חוזק שבירה

 72שינוי לאחר ANSI A118.10-4.4 0% יציבות מידות
 C 070שעות ב 

שינוי לאחר  0%
 026-שעות  72

 72< שינוי לאחר 0.7%
שעות בטמפרטורה של 

 72שינוי לאחר  %0 070
 -026שעות ב  

אין חדירת לחות לאחר  אין לחות ANSI A118.10-4.5 אטימות למים
 שעות 48

 ANSI A118.10-5.3 110-150 psi >50 psi ימים  7חוזק קריעה 
ימים של  7ימי ייבוש,  7

 השריה במים קריעה 
ANSI A118.10-5.4 75-95 psi >50 psi 

 4חוזק קריעה לאחר 
 שבועות

ANSI A118.10-5.5 90-120 psi >50 psi 

  12 חוזק קריעה לאחר
 שבועות

ANSI A118.10-5.6 110-130 psi >50 psi 

 100חוזק קריעה לאחר 
 ימי השריה במים 

ANSI A118.10 M-5.7. 55-80 psi >50 psi 

  מ"מ 1-3  עובי
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 תוצאה שיטה בדיקה
 AS TM זמן התייצבות בשעות

C266 
 12עד  8

 שעות
 דקות 150  זמן עבידות בכלי

 AS TM תנועה רגלית קלה
D2240 

 ימים 4

 AS TM תנועה רגלית כבדה
D2240 

 ימים 5

 שעות 24  זמן לאריח 
 

 התקנה .6
 

 DS 0705לפני השימוש בחומר יש לקרוא את ההוראות המופיעות ב 
 הכנת פני השטח

שעות לאחריה. על כל  24במהלך ההתקנה ובמשך  C032-10טמפרטורת פני השטח חייבת להיות 
, חומרי איטום של מלחים ציפתנה יציב, נקיים וללא לכלוך, שמן, גריז, צבע, בהמצעים להיות בעלי מ

" לטיקריט מדה"לא ישר בעזרת מחוספס או בטון  יש להחליק. אשפרהבטון או חומרי 
(LATICRETE® Underlayment) אין ליישר באמצעות חומרים מבוססי גבס או אספלט. הסטייה .

מ'  0.3מ"מ ב  1.5מטרים עם לא יותר מאשר  3מ"מ על פני  6המרבית במישור אסור שתעלה על 
ניתן  –סטייה בין הנקודות הגבוהות. יש להרטיב משטחים חמים או יבשים ולסלק את עודפי המים 

ימים  14חים. משטחי בטון יצוק חדשים צריכים להתייבש לכל הפחות לבצע התקנה על פני שטח ל
 לפני יישום החומר. 

איננה עולה על התקן  ,על המתקין לוודא כי הסטייה תחת מגע של עומס ברצפות דיקט פנימיות
= אורך Lעבור התקנות אבן כאשר  L/480עבור אריחי קרמיקה ולבנים או  L/360התעשייתי של 

 המפתח. 

  :הבנייה המינימלית עבור רצפות דיקט פנימי
מ"מ לשימוש חוץ או מוקצע כאשר כל קצוות הגיליונות סגורים או  15ריצפה: דיקט מודבק בעובי -תת

מ"מ  150מ"מ, חיזוק הדיקט כל   400עם חריץ ותעלה על פני  תמיכה במרווחים של לא יותר מ 
מצופות  8d לאורך התמיכות האחרות באמצעות טבעותמ "מ 200לאורך קצה הגיליון  ובמרחקים של 

מ"מ מקצות הגיליון וכל קצות  3או מגולוונות בחום ומסמרים או ברגים מגולוונים. יש להותיר 
הגיליונות חייבים להיות מחוזקים בעזרת מסגרת, את חיבורי הגיליונות יש להדביק באמצעות דבק 

 בנייה. 

מ"מ  200מ"מ לאורך קצות הגיליון  וכל  150מ"מ מחוזק כל  15מצע תחתון: דיקט חוץ מודבק בעובי 
מצופות או מגולוונות בחום ומסמרים או ברגים מגולוונים.  8d טבעותעם ברחבי הלוח )בשני הכיוונים( 

ט את חיבורי המצע יהסיש למ"מ בין קצוות הלוחות וכל משטח נוגע אחר,  6מ"מ עד  3ר יהשאיש ל
ק את המצע התחתון אל תת יהדביש לחיבורים בין קצות הגיליונות, בצע סטיות של הלהתחתון ו

 הרצפה באמצעות דבק בנייה. 
 "הדבקת אריחי קרמיקה, אבן ולבנים מעל רצפות עץ"   152ראה מפרט טכני 
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 ערבוב

במהירות איטית עד שהערבוב  ערבלשניות באמצעות מ 30-במשך כ Bעם חלק  Aחלק  יש לערבב
ערבב במשך כדקה עד שיתערבב כהלכה בנוזל. לו Cאת חלק  יש להוסיףיהיה מושלם ואחיד בצבעו. 

 עכשיו המוצר מוכן לשימוש. 

 שימוש עיקרי

את יש למרוח מ"מ.  4X5בכף טייחים משוננת של  על ידי שימושיישם את המוצר על המצע יש ל
השתמש יש לשטח תוך שימוש בצד המשונן. לאחר יישום החומר, הכמות המתאימה של החומר על ה

בצד החלק של כף הטייחים בכדי "להדק" או ליישר את כל הקצוות בכדי ליצור פני שטח חלקים בעובי 
וודא שאין חורים יש להשתמש במד עובי רטוב בכדי למדוד את עומק החומר. יש למ"מ.  1-3של 

או למחרת  יש לכסותם באותו היוםומר. אם מופיעים חורים, בגודל סיכה או אזורים שלא כוסו בח
 בכול החיבורים מולאו כהלכה.  090וודא כי כל זוויות ה יש ל. לטאפוקסיבאמצעות 

 אלמנטים לעיצוב וחזיתות בניין

העלול  דבראלמנטים של עיצוב וחזיתות בניין חלודה, שמן, לכלוך וכד' וכל הוודא כי אין על יש ל •
  לפגוע בחיבור טוב.

 וודא כי אלמנטים של קישוט מחוזקים, יציבים ואינם ניתנים להזזה. יש ל •

כי ממברנת איטום המים  ולוודא ישירות על פני אלמנטים של העיצוב 24 לטאפוקסיאת  םיישיש ל •
 76את אלמנטי העיצוב של הבניין בבליטה של כ  ה( מכסMMS Air & Water Barier)לדוגמא 

מ"מ בשני הקצוות ואת האלמנטים של ממשק החזית. המלט יתחבר ישירות אל אלמנט העיצוב 
 מ"מ . 1שג הינו של ווודא כי העובי שהיש לוממברנת איטום המים. 

 

 ל צנרתמרזבים וכניסות ש

אשר עלול למנוע חיבור.  דברוכד' וכל  ךודא כי אין על המרזבים והצינורות חלודה, שמן, לכלויש לו •
 באמצעות נייר זכוכית במקום בו הממברנה את הצינור מעט יש לגרד, פי.וי.סיעבור כניסות של 

 .תיושם

 וזה.וודא כי המרזבים והצינורות מחוזקים, יציבים, מוצקים ולא מאפשרים תזיש ל •

 . החלללמילוי כל  גיבוימלא את כל הפתחים סביב הצינורות באמצעות מוט יש ל •

מ"מ מעל נקודת  76ישירות אל כניסות הצנרת עד לגובה של כ  24 לטאפוקסיאת ם יישיש ל •
וודא כי יש להיישום. אין צורך בבד או בתוצר איטום אחר. הממברנה תתחבר ישירות אל הצינור. 

 מ"מ. 1עובי מינימלי של יש 

אין לכסות את חורי הכניסה. יש  –ישירות מעל למחבר של המרזב  24 לטאפוקסייישם את יש ל •
 עת הידוק בגודל המרזב. להשתמש בטב

 התפשטות תפרי

מלא את יש לאל קצות החיבור בכל צד.  24 פוקסיאטייחים את הלט ףבאמצעות כיש ליישם  •
 . מסטיק לטיקריטעם  למלאמתאים ו גיבויהחיבור באמצעות מוט 

 קימורים ופינות

וודא כי יש למ"מ הן במאונך והן אופקית מהקימור.  152ברוחב של  24 לטאפוקסייש ליישם  •
בהתאם להוראות ההתקנה  םיישלהעובי מתאים באמצעות שימוש בכף טייחים מומלצת ו

 המופיעות בחלק העיקרי של היישום. 
5/6 



 09082019 1ג

 
 

   

5/6 6/6 

 

 ניקיון

 את כלי העבודה באמצעות מים וסבון לפני שהחומר מתקשה.  תנקויש ל
 
 
 

 אחריות .7

 . שיטת התיוק9ראה 
230.13 DSאחריות למוצרי לטיקריט : 

 מרכיב של:
DS 230.15שנים 15 -: אחריות המערכת ל 
DS 025.0שנים 25 -: אחריות המערכת ל 

 
 

 תחזוקה .8

ניקוי שיגרתי באמצעות סבון  יםשל לטיקריט ולטאפוקסי מצריכ , חומרי איטום ומליטהרובה
ניטראלי ומים. כל שאר חומרי לטיקריט ולטאפוקסי אינם זקוקים לתחזוקה אולם  pHבעל 

תוצאות ההתקנה ועמידותה עשויים להיות תלויים בתחזוקה נכונה של מוצרים המסופקים על 
 ידי יצרנים אחרים.

 

 שירותים טכניים .9

 סיוע טכני
 04-6230000מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנות אלינו לטלפון: 

 04-6231100או לפקס: 
 info@orantechg.comאו לדוא"ל: 

 ספרות בטיחות וטכנית

 
 www.latcrete.comניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר: 

www.orantechg.com 
 

 שיטת התיוק .10

 להלן רשימת המסמכים הרלבנטיים:
 

DS 230.13: אחריות למוצרי לטיקריט 
DS 230.15: שנים 15 -אחריות המערכת ל   
DS 025.0: שנים 25 -אחריות המערכת ל  
DS 661.0 MVIS מחסומי אוויר ומים 
DS 6200.1: מסטיק לטסיל 
DS 070.5:  הוראות ופרטים ווטר פרוף פלשינג מורטר -לטאפוקסי  
TDS 152: הדבקת אריחי קרמיקה, אבן ולבנים מעל רצפות עץ  
TDS 157: התקנה חיצונית של אריחים ואבן מעל חלל מאוכלס 

 

http://www.latcrete.com/
http://www.orantechg.com/

