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LATAPOXY®300 

DS-633.0-1010 

300 לטאפוקסי  

 
 

 שם המוצר .1

 300 לטאפוקסי
 

 יצרן .2

 נל.יולטיקרט אינטרנש
 

 תאור המוצר .3
חים היציבים והנקיים. מיושם במריחה עמיד בכימיקלים, נדבק לרוב המשט 300 לטאפוקסי

ידי -מת עלכה המותאערכ מסופק 300 לטאפוקסיטרי.  היותו בזמןלנקותו במים  בצורה קלה וניתן
עמיד בכימיקלים. ניתן  על בסיס סיליקהמכילה שרף אפוקסי, מקשה וחומר מילוי היצרן, ה

 לשימוש על קירות פנימיים וחיצוניים )ראה הגבלות( באזורים יבשים ורטובים.
  

 
 שימושים

בפני כימיקלים באזורי עיבוד מזון, מטבחים מסחריים,  התקנות מסחריות, עמידמיועד ל ▪
 ד'.מסעדות וכ

מתאים להתקנת סוגים שונים של אריחי קרמיקה, שיש ואבן טבעית על גבי מערכות רצפה  ▪
 דרוכות או טרומיות.

מומלץ עבור רצפות גומי ורצפות בלוקי עץ, כמו גם עבור רצפות שיש ירוק, שיש לבן, אריחים  ▪
ים כאשר בהתקנתם משולב תוונטייה להכתמה, התכהות ועי יבעל שרף ושיש מתועש, עם רשת

 חומרים מבוססי מים.

 

 יתרונות

 במים. ניתן לניקוי ▪

 חומרים ממסים דליקים לניקוי כלים או העבודה המוגמרת.ב אין צורך ▪

  מתאים במיוחד להתקנת שיש רגיש ללחות ואריחים מתועשים. ▪

 ותעשייתית. טבעית שרף, פסיפס, אבן עם רשתמתאים במיוחד להתקנת אריחים  ▪

 היר.בולא מכתים משטחי שיש לבן  ▪

 הדבקה גבוה. חוזק ▪

 התנגדות מרבית לכימיקלים. ▪

 .R2סיווג מוצרים בעלי עבור  ISO 13007ולתקן  EN 12004תואם לתקן  ▪

 

 מצעים מתאימים

 בטון ▪

 אריחי קרמיקה ואבן ▪

 לבידים חיצוניים* ▪

 לבני בטון ▪
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 לבנים ▪

 *דבק שאינו מסיס במים ▪

 *ויניל או אריחים גמישים אחרים ▪

  ם צמנטיםמצעי ▪

 לוחות גבס* ▪

 צמנטיטיח  ▪

 צואאריחי טר ▪

 *למינציה מפלסטיק ▪

 "**דצמנט בור"לוחות  ▪

 מתכת ▪

 * יישום פנימי בלבד

 .הלוחות התייעץ עם יצרןיש ל** להמלצות ספציפיות בנוגע להתקנה ולאישור התאימות לשימוש חיצוני, 
 

 אריזה

במשקל  Bרכיב של  ותשקי 2, ק"ג 1         במשקל כולל של Aרכיב  ותשקי 2כל יחידה מכילה 
 ק"ג. 8.2)אבקה(, במשקל כולל של  Cרכיב שקים של  2ק"ג וכן  1.9כולל של 

 דל יחידותוג

 .ליטר 6.8: נפח  ,ק"ג 11.4 כולל של משקלערכות ב 2אריזה בעלת 

 

 כיסוי משוער

 ערכות 2 

 מ"ר 16.7-18.6 *מ"מ v-notch 1.5לדג' ביישום מ

 מ"ר 6.5-7.4 מ"מ  v-notch 4ביישום מלדג' 

 מ"ר 8.4-10.2 מ"מ 3X3לדג' ביישום מ

 מ"ר 2.8-3.3 מ"מ 6X6לדג' ביישום מ
 כושר הכיסוי בפועל תלוי במגוון משתנים כגון: מצב התשתית,עובי השכבה, מיומנות המבצע, מיכון ועוד.

 חיי מדף

 (2של מוצר זה שנסגרו במפעל יש אחריות שישארו באיכות מעולה למשך שנתיים ) אריזותל
 .יצורממועד הי

 והה תקצר את אורך חיי המדף של המוצר הארוז בשקיםבלחות ג

 

 גבלותה

עבור התקנות לבידים שבהן נעשה שימוש במוצר זה, יש לעיין בדרישות קוד הבנייה המקומיות  ▪
 בנוגע להגבלות ולמפרטי מערכת ההתקנה.

או  100. אס.פי לטאפוקסיאו  *ספקטרלוק פרו השתמש ברובה מסוגיש לאינו מתפקד כרובה.  ▪
  2000 לטאפוקסיברובה תעשייתית מסוג 

 )ופטנטים נוספים( בארה"ב. 6881768פטנט מס. *

 . 32ºC- או גבוהה מ  16ºC- מ        אין להתקין כאשר טמפרטורת המשטח נמוכה ▪

 .המיועדת כשכבה מגנהעליונה אין ליישם בתור שכבה  ▪

כאשר נות. אטום באמצעות ממבראינם מהווים תחליף לאי ןואב אריחי קרמיקהעבור  דבקים ▪
, 9של לטיקריט )ראה סעיף לאיטום  הבממבראנ, יש להשתמש נה לאיטוםאנדרשת ממבר
 . שיטת התיוק(
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 יש להיוועץ בשירותים הטכניים של לטיקריט בכל הנוגע להגבלות על התקנות חיצוניות. ▪

ק כדי לשאת יציבים וקשים מספי התשתית חייבים להיות מבוססים מבנית, משטחישים לב:  ▪
 סטטי ,דינאמיאריח קרמיקה/אבן, לבנה דקה ואמצעי גמר דומים. עיוות התשתית תחת עומס 

תקנת ה עבור – L/360או הולם כלשהו, כולל עומסים מרוכזים אסור שיעלה על 
אורך  =Lעבור התקנת אבן בהדבקה דקה, כאשר  L/480קרמיקה/לבנים בהדבקה דקה או 

 המפתח.

 

 אזהרות

 .לקבלת מידע בטיחות נוסף MSDS-הוני נת בדקו את

 עד אשר המשטח יהיה יבש לגמרי. ,על עבודה גמורה מפני תנועה ןהגיש למזג אוויר קר, ב ▪

נזק לעיניים או עלול לגרום מלא. ה ייבושוליבי עד זנו קורויה 300 לטאפוקסי של Aרכיב  ▪
 לעור.

 .21ºCטמפרטורה של המים ב י ועד למילויממועד יישום הרובה הסופ ימים 14 -כ יש להמתין  ▪

הימנע יש ל. חמורות בריאות לבעיות או לסרטן מכיל חול צורני. חול צורני עלול לגרום ▪
 .הגנהחבוש מסכת יש להאבק. במקומות מאובקים,  יפתמשא

  הרחק מהישג ידם של ילדים. ▪

 

 נתונים טכניים .4

ית ללכ (VOCגניים חופשיים )תכולת חלקיקים אורבעל תו תקן                לאיכות הסביבה. 
 גר'/ליטר. 0.80ש הינה ומישה לפנישל המוצר  ליטר()גרם/

 

 כפיפות לתקן

ANSI A118.3 ,EN 12004 ו-ISO 13007 

 
 תכונות פיזיות

 מפרט תוצאות שיטת הבדיקה בדיקה

חוזק 
גזירה של 

אריח 
 מחצבה

ANSI 118.3-5.5 >8.6 MPa >6.9 MPa 

חוזק 
 >ANSI 118.3-5.7 9.6-11.7 MPa 6.9 MPa מתיחה

חוזק 
 ANSI 118.3-5.6 34.4-37.2 MPa >24.1 MPa לחיצה

התנגדות 
לשוק 
 תרמי

ANSI 118.3-5.8 4.1-4.8 MPa 3.4 MPa< 

 ANSI 118.3-5.3 0-0.1% <0.25% התכווצות

התנגדות 
 עובר ANSI 118.3-5.4 שקיעהל

ללא שינוי 
 צורה

יכולת 
 דקות 80< קותד ANSI 118.3-5.1 >80 ניקוי במים
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חוזק 
גזירה 

 התחלתי
EN12003 7.3 ≥2 N/mm2 2≥2 N/mm 

חוזק 
 גזירה

לאחר 
טבילה 
 במים

EN12003 7.4  2≥2 N/mm 2≥2 N/mm 

חוזק 
גזירה 

לאחר שוק 
 תרמי

EN12003 7.5 2≥2 N/mm 2≥2 N/mm 

 התנגדות
במתיחה 

 זמן פתוחב
EN1346 

2>0.5 N/mm 
-בלא פחות מ

 דקות 20

>0.5 
2N/mm 

חות בלא פ
 דקות 20-מ

 .TCA 054-05, TCA 095-90, 50/0776/05לפי תקן 

טיפוסיות, אולם משקפות הליכי בדיקה בהם נעשה  נתונים יכולים להשתנות ללא הודעה. התוצאות המוצגות הינן
 .סביבהשימוש. ביצועים בפועל בשטח יהיו תלויים בשיטות ההתקנה ותנאי ה

 
 EN 12004סיווג בכפוף לתקן 

 . R2- , המסווג כרףמשופר ומבוסס ש דבקנו יה 300 קסילטאפו

 Materialprüfungs-undידי -, אשר הונפק על50/0776/05, כמוצהר בדו"ח CEנושא את אישור  300 לטאפוקסי

Versuchsanstalt Neuwied Forschungsinstitut für Vulkanische Baustoffe GmbH  .)נויביד, גרמניה( 

 (21ºC) תכונות עבודה

 דקות 45 זמן עבידות

 שעות 12 רובהיישום זמן ל

 שעות 12 זמן לתנועה קלה

 שעות 24 זמן לתנועה כבדה

 מ"מ 3 תמינימאלישכבת יישום 

 מ"מ 9 שכבת יישום מרבית

 ק"ג/מ"ק 1590 צפיפות התערובת

 

 טבלת עמידות בכימיקלים

בטמפ' של  סוג החומר
21ºC 

רמת החשיפה של 
 300 לטאפוקסי

 רציפה לסירוגין 

 מ מ 10%חומצה ציטרית 

 מ מ 10%חומצה גפריתית 

 מ מ 10%חומצת מלח 

 מ מ 5%חומצה לקטית 

 למ מ  חומץ

 למ מ 10%חומצה אצטית 
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 מ מ 10%חומצה חנקתית 

 מ מ 10%סודה קאוסטית 

כלוריד הנתרן )מלח( 
10% 

 מ מ

 מ מ דטרגנט מרוכז

 מ מ מי אמוניה

 מ מ סוכרים

 מ מ בנזין

 מ מ שמן בישול

 מ מ טרפנטין

 מ מ ספירט מינראלי

 למ למ טולואן

 למ למ קסילול

 לא מומלץ = מומלץלמ = מ

 .ASTM C267-1982עמידות בכימיקלים נקבעת בכפוף לתקן 
הערות לקובע המפרט: השתמש בהמלצות לחשיפה רציפה עבור כימיקלים שחשיפתם לסירוגין מתבצעת 

  .32ºC - מ     בטמפרטורות גבוהות

 

 התקנה .5

 הכנת השטח

ועליהם להיות יציבים, נקיים ונטולי  32ºC - ל 16ºCטמפרטורת המשטחים צריכה לנוע בין 
לכלוך, שמן, שומן, צבע, חומרי אטימה לבטון או תרכובות אשפרה. יש להחליק משטחי בטון 

עד  ,נט פורטלנדשל לטיקריט לטקס עם צממחוספסים או בלתי אחידים באמצעות שכבת יסוד 
משטחי יותר(. ניתן לבצע את ההתקנה על משטח לח.  חלקלהשגת גימור דמוי עץ מחוספס )או 

. על כל הדבקיישום  ימים טרם 28, יש להמתין םהתקשותאשפרה במהלך בחייבים בטון חדשים 
תפרי התפשטות  לייצרמ'. יש  3מ"מ לכל  6להיות אנכיים וישרים עד לרמה של  המשטחים

. יש לנהוג לפי בתשתיתקיימים ה כלשהםוף בהמשך לתפרים מבניים או תפרי התפשטות בריצ
ידי בעלי -: הכנה עלהתפשטות: "דרישות עבור תפרי A108.01-3.7שמספרו  ANSIמפרט 

אנכיים ואופקיים". אין  – התפשטות: "תפרי TCNA EJ-171 מקצועות אחרים" או לפי תקן
 .טיטלכסות את תפרי ההתפשטות ב

מושפעות מטמפרטורה. טמפרטורות גבוהות מאיצות את  300 לטאפוקסי  -ה  תכונות של רה:הע
תהליך ההתקשות ומקצרות את זמן העבודה. טמפרטורות נמוכות יותר מאטות את תהליך 

בטמפרטורה  300 לטאפוקסיההתקשות ומאריכות את הזמן עד להתרת התנועה. יש לאחסן את 
 שימוש.שעות לפני ה 24במשך  21ºCשל 

על המתקין לוודא שהשקיעה תחת כל העומסים הפעילים, הקבועים והנקודתיים של רצפות  .1
עבור אריחי קרמיקה  L/360עץ לבוד פנימיות לא תעבור את התקנים התעשייתיים של 

 = אורך המפתח. Lעבור התקנות אבן, כאשר  L/480ולבנים או 

 התקנה מינימאלית עבור רצפות עץ לבוד פנימיות. .2

מ"מ מודבק בדבק חיצוני, רגיל עם כל שפות הלוחות  15: לוחות עץ לבוד בעובי של רצפה -תת
מ"מ לכל היותר; יש  400חסומים או לשון וחריץ מעל לחיבורים מגושרים במרווחים של 

מ"מ לאורך תמיכות  200 -ו           מ"מ לאורך שפת הלוח 150הלוחות במרחק לחבר את 
, מצופים או מסמרים מגולוונים גלוון חם )או ברגים(; 8dפותלים הביניים בעזרת מסמרים מ

מ"מ בין שפות הלוחות; כל קצות הלוחות  6 -מ"מ בין קצות הלוחות ו 3 יש להשאיר רווח של
 חייבים להיתמך על ידי קורת מסגרת; יש להדביק את הלוחות לחיבורים בעזרת דבק בניין.

 מ"מ לאורך קצות  150מחובר במרחק  ש חיצונילשימומ"מ  15: עץ לבוד בעובי של  תחתית
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, מצופים או 8d מ"מ בשדה הלוח )בשני הכיוונים( בעזרת מסמרים מפותלים 200 -הלוח ו
 6 -מ"מ בין קצות הלוחות ו 3יש להשאיר רווח של  מסמרים מגולוונים גלוון חם )או ברגים(;

 בין שפות הלוחות וכל שטח סמוך; יש לקזז את חיבורי  מ"מ
 

חתית מחיבורים בתשתית ולהזיז חיבורים בין קצות הלוחות; יש להדביק את התחתית הת
"הדבקת אריחים קרמיים, אבן  152הרצפה בעזרת דבק בניין. עיינו בדף נתונים טכניים  -לתת

 או לבנים על רצפות עץ" לפרטים המלאים.

 י עץ קשיח.או משטח OSB ,luan ,®Masoniteחלקיקים,  אין להדביק על לוחות עשויים .3
 

 ערבוב

 ,לתוך דלי נקי ולערבב היטב. יש להוסיף את אבקת המילוי Bמרכיב ו Aמרכיב את  שפוךיש ל
מוכן  החומר. הניתנת ליישום מרקם חלק ואחיד תערובת בעלת תקבלתולערבב עד ש Cמרכיב 

 .ימייד באופן לשימוש

 

 יישום

לאחר מכן, .כדי לחיצהתוך  ,המלדג'הצד החלק של  התשתית עםעל  התערובתיש למרוח את 
 .המלדג'של  הקצה המחורץ עםשכבה נוספת  למרוח

יש בגודל מתאים, על מנת להבטיח כיסוי מלא של האריח.  ץמחור מלדג'בהשתמש יש להערה: 
מ"מ כדי להבטיח כיסוי מלא ותמיכה נאותה.  200X200עולה על  לואריח שגודהגב  את חומרל

הדק באמצעות בלוק דפיקה לוודביקה  החלכל עוד הינה  כבהיח את האריחים על גבי השהניש ל
ידי -כיסוי מלא של החומר על אוודיש לכדי לקבע את האריח ולכוונן את הפלס.  ,ופטיש גומי

 אריח.לגב  תשתיתהמחומר המעבר   ובדיקתהאריח מדי פעם  הסרת

 

 אחריות .6

 . שיטת התיוק9ראה סעיף 

 DS 230.13אחריות למוצרי לטיקריט: 

 רכב מ: מו

DS 230.12HCאחריות לטיקריט :        Home Center שנים 10 - ל. 

DS 025.0שנה 25 - : אחריות לטיקריט ל. 

DS 700.0 אחריות לטיקריט :Home Center    לכל חיי המוצר. 

DS 230.99 :אחריות לטיקריט לכל חיי המוצר. 
 

 תחזוקה .7

ומים. כל  ניטראלי PHאמצעות סבון עם בניקוי שיגרתי ב חייבת לטאפוקסירובה של לטיקריט ו
 הההתקנה ועמידות אולם תוצאות ,אינם זקוקים לתחזוקה לטאפוקסישאר חומרי לטיקריט ו

 עשויים להיות תלויים בתחזוקה נכונה של מוצרים המסופקים על ידי יצרנים אחרים.
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 שירותים טכניים .8
 סיוע טכני

  04-6230000ות אלינו לטלפון:מפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה, ניתן לפנ
 04-6231100או לפקס: 

 info@orantechg.comאו לדוא"ל : 
 

 ספרות בטיחות וטכנית
 www.latcrete.com ניתן לקבל ספרות טכנית לפי פניה אלינו, או בקרו באתר

        www.orantechg.com 
 

 שיטת התיוק .9
 :םהרלבנטיילהלן רשימת המסמכים 

 DS 230.13                       :אחריות על מוצרי לטיקריט

 DS 230.12HC   :שנים 10 - ל Home Centerאחריות 

לכל  Home Center אחריות      DS 025.0שנה של מערכת לטיקריט:     25אחריות 
 DS 230.99                    :אחריות לטיקריט לכל החיים            DS700.0:החיים

 DS: 9235ממבראנת איטום לטיקריט                                DS 631.0:100אס.פי.  לטאפוקסי

 DS 685.0             : * ספקטרלוק פרו רובה לטיקריט236.0                

 )ופטנטים נוספים(. 6881768פטנט המצאה בארה"ב מס.  *

 DS 634.0         :         2000 לטאפוקסי רובה תעשייתית

          DS 663.0: הידרובןבראנת איטום לטיקריט ממ
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