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PETROTEX 

 פטרוטקס

 

 שם המוצר .1

 פטרוטקס

 יצרן .2

   ונל.יט אינטרנשילטיקר      

 תאור המוצר .3
 

, מים מבוסס, תכליתי רב, לשימוש מוכן, מהיר ייבוש תוך הפועל לבטון מגן חומר הוא פטרוטקס
 תרכובות, סילאן תחליבי של חדשה דורמוצר מתקדם מה המכיל, לעין נראה ובלתי שקוף

 פטרוטקס. סינתטיים ופולימרים סילוקסאן תחליבי, LOW VOC -נמוכה בתכולה נדיפות אורגניות
 כדי, כימית מוקשה ובטון סינתטיים או טבעיים אבן משטחי, בטון ריצופי על יעיל באופן מגן

 אשר שכבה ויוצר השטח פני אל חודר פטרוטקס. ושמן מים חדירת בפני לעמוד להם לאפשר
 לתוך ספיגתם את מונע ובכך, מים או גריז, נפט המכילים המזהמים חדירת את זמן לאורך דוחה

 באופן ומגן הרצפה פני על לוואי שכבת שום משאיר לא פטרוטקס. אלה מזהמים של הרצפה
 בעת נוצרים אשר מלחים או שמן טפטופי מפני אחרים ומשטחים בטון על לעין נראה בלתי

 מוקשות בטון רצפות עם לשימוש ומומלץ במיוחד מותאם פטרוטקס. הרצפה על הרגילה התנועה
, לשחיקה במיוחד חשופים אשר תעשייתיים או מסחריים בשטחים רצפות, כימיים באמצעים

אף.ג'י.אס  בתהליך שימוש תוך ולוטשו פוישוי אשר ברצפות וכן, סיל הארד-ב טופלו ואשר
 .פטרוטקסב מטופלות הן כאשר רצפות ניקיון על ולשמור לנקות יותר קלפרמהשיין. 

 

 שימושים .4
 שמן, גריז חדירת יותר בפני עמידות גבוהה פטרוטקסב המטופלים בטון מיועד להעניק למשטחי

 בשטחים מסחריים בטון רצפות כולל, סוגים של משטחים מגוון על לשימוש מומלץ זה מוצר. ומים
רכב  תיקון מתקני, לרכב שמן או גריז להחלפת מתקנים, לסחר במכונות חנויות, או תעשייתיים

או  משטחים המרוצפים בלבנים, כביש עמוסים יונתיב בטון מדרכות, אוטובוס מסופי, במוסכים
 בטון רצפות על מאוד יעיל זה מוצר. ציפוי קשיח ללא באריחי קרמיקה ,טבעית אבן, בטון

 .הקשחה כימייםהצפפה או  אשר טופלו בעת הקמתם בתכשירי כבותורמ
 

 יתרונות
האסתטיקה  לשיפור כתמים מפניגריז מכונות או מים, מתן עמידות , שומנים דוחה •

  .הסביבתית
  .התפוררות הנובעות מתנאי קפיאה והפשרה חוזרים ונשניםו היסדקות בעיות מצמצם •
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 מתאימיםמצעים 
 קיים בטון •
 חדש בטון •
 לבנים •
 מרצפי בטון •
 טבעית אבן •
 ללא גלזורה אריחים •

 
 אריזה

 (ל' 3.8) גלון 1 מיכל •
 '(ל 18.9) גלון 5 מיכל •
  '(ל 208) גלון 55 חבית •

 כיסוי משוער

 ברצפה בכמות הנקבוביות אך תלוי, האופייניים לסוג זה של חומרים הכיסוי תואם לשיעורי
 :ובתנאי השימוש הצפויים

 . מרובע לליטרמטר  4.9-7.4 :ומוברשים נקבוביים משטחים
 מטר מרובע לליטר. 7.4- 9.8:משויפים ברמה בינונית או משטחים חלקים
 .מטר מרובע לליטר  9.8-  19.6:משויפים היטב ומלוטשים, משטחים צפופים

 במיוחד יתכן שיהיה צורך למרוח שכבות חומר נוספות. נקבוביים על משטחים

 חיי מדף

 אור מפני ומוגן היטב סגור נאותים בכלי אחסון נשמר בתנאיאם הוא  חודשים 12 עד של מדף חיי
 .43°C -ל 0°Cשבין  בטמפרטורות וכן מאוחסן, שמש

 .לחומר לקפוא אין לאפשר
 
 גבלותה

 לפני הקרקע. מתחת הנמצאים במקומות לשימוש מיועד לא •
 .מים דוחי בחומרים לכן קודם שטופלו משטחים על בחומר שימוש לעשות אין •
 של פעולה תקופת לחומר לאפשר ישפטרוטקס,  של המרבית האיטום יכולת את לפתח כדי •

 .הראשון היישום לאחר ימים 7 עד
 
 אזהרות

 . (SDS) תהבטיחו נתוני בגיליון לעיין יש השימוש לפני •
 . העיניים על הגנה ומשקפי גומי כפפותב יש להשתמש •

 .למנוע קיפאון יש •
 להפשיר ניתן לא, קופא פטרוטקס אם. בזמן קיפאון להיהרס עלולותפטרוטקס  של תכונותיו •

 .חוזר שימוש בו לעשות או תקין חומר עם אותו לערבב אין, אותו
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 מנת על עצמו במתחם הנמצאים מצומצמים בדיקה משטחי על בו ולהשתמש ניסיון לבצע נדרש
 רק לא אך ,כולל) הכללי מראההו המשטח צבע על שמירה, לביצועים הקשורים מאפיינים לאמת

 פנים משטח על הן שונים בחלקים להופיע שעלולים ושינויים הבדלים, הצבע על שמירה מאפייני
 בפני עמידות, כימית עמידות, לשחיקה עמידות, אבק של יתר ספיגת אי, הבלאי מצב, בחוץ והן

 הדרישות למפרט בהתאם הם החומר שביצועי להבטיח מנת על'(, וכו השחיקה מקדם, כתמים
 הריצוף מערכת ובנתוני התצורה בדרישות עמידתו ולקביעת, המיועד השימוש עבור

 .הדקורטיבית

 נתונים טכניים .5
 פיזיים ומאפיינים תכונות

 תוצאות תכונה
 סילאן / סילוקסאן / פולימרים סינטטיים אחרים הרכב

 צבע בלתי נראה לאחר ייבוש נוזל בצבע לבן
 דמוי מים צמיגות

 pH  pH  7-8 רמת
 נעים ריח

 ' גרם / ל VOC < 50 - תרכובות אורגניות נדיפות
 

 אך טיפוסיים הם המוצר נתוני בגיליונות המוצגים טכניים נתונים. מוקדמת הודעה ללא להשתנות עשוי החומר מפרט
 הבדיקה ותוצאות בשטח בפועל הביצועים. מעבדה בתנאי רק שנערכו כאלה או מעבדה בדיקות נהלי משקפים
  .העבודה באתר השוררים ובתנאים ההשמה בשיטות תלויים יהיו המקומית

בעלי  קריטיים המעבדה עקב גורמים עלולים להיות שונים מתוצאות בדיקות המקומיות בתנאי שדה הבדיקות תוצאות
 על מבוססים זה נתונים בגיליון הכלולים הטכניים והנתונים ההצהרות, ההמלצות כל .העבודה משקל המשפיעים באתר

 ואין מובטחות אינן האמורות של הבדיקות והשלמות הדיוק אך, ונכונות הנן אמינות אשר למיטב ידיעתנו בדיקות
 רבים בגורמים תלויה רצון משביעות השגת תוצאות .שהוא סוג מכל ערבות או להתייחס אליהם כעל נטילת אחריות

 ועל בדיקות מידע על להסתמך על המשתמש. LATICRETE International, Incחברת  –של היצרן  בשליטתו שאינם
האובדן , הנזק, הסיכון כל את עצמו על לוקח והמשתמש המיועד, לשימוש המוצר התאמת את לקבוע כדי משלו

מכל  כתוצאה או עקיף שימוש, ישיר שימוש מאלה ובין אם על ידי כתוצאה אשר נובעים או כל חבות ההוצאות, האפשרי
 בגין כלשהו ' ג צד או הקונה כלפי בכל אחריות תישא לא LATICRETE חברת .אחר שהמשתמש עושה במוצר שימוש

 .במוצר להשתמש יכולת חוסר או משימוש כתוצאה בעקיפין או שנגרם ישירות נזק או אובדן, פגיעה כל
 
 התקנה .6

 הכנות 
 אשפרה חומרי או גריז, שמנים, לכלוך, מאבק נקי להיות משטחעל ה, פטרוטקס מריחת לפני
 הבטון פני על מלחים של גבישיים או נוזליים משקעים, אחרים ציפוי סוגי כל להרחיק ויש, יםישנ
 עד אוויר בלחץ מיובש להיות צריך המשטח. חול או ישן בטון שאריות של פריכה שכבה כל או

, חזקים קאוסטיים או חומציים ניקוי בחומרי משתמשים אם. החומר לספיגת ופתוח חופשי שהוא
 לחלוטין להסיר כדי היטב אותם לנגב מכן ולאחר ניטראליים בחומרים השטח פני את לשטוף יש

 לבצע יש, ראשונית משטח והקמת הכנה שיטת בכל. קאוסטיות או חומציות של כלשהן שאריות
. שהתקבלה לתוצאה הלקוח אישור את ולקבל, התאמה וידוא לצורך בדיקה השימוש לפני

 אילו באי הוקם זה אם המשטח של המרקם או הפרופיל לשינוי לגרום עלול במוצר השימוש
 .רגילות לא ראשונית והקמה הכנה שיטות

. פטרוטקס של השמה כל לפני יום 21 לפחות להתייבש חדש לבטון לאפשר יש :חדש בטון על 
 יישום לפני ימים 3 לפחות המשטח יישור או לתיקון שנדרשות עבודות כל לבצע יש, בנוסף

 לפני אשפרה חומרי כל או דקה ציפוי שכבת היוצרים האיטום חומרי כל את להסיר יש. פטרוטקס
  .הטיפול
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 יישום           
 ולהשתמש בדיקת ניסיון לבצע יש הרצפה כל על היישום לפני. השימוש לפני היטב לערבב יש

 הסופי המראה השגת בדרישות עמידה להבטיח מנת על, בשטח לניסוי בדיקה משטח על בחומר
 מכיוון. שמצופה כפי המשטח על מושגת ומים גריז, שמן דחיית של המבוקשת הרמה וכי

 שטח על המוצר את לבדוק רצוי, דהוי יותר מעט להיות ועשוי מראהו את לשנות עלול שהמשטח
 ריסוסמכונת  באמצעות או במברשת שימוש ידי על פטרוטקס את ליישם ניתן. בולט לא באזור
 במשך רטובים להישאר צריכים המשטחים. המשטח כל על אחידהשכבה  למרוח יש. נמוך בלחץ
 שעות 24 תוך להתפתח מתחילה ושמן מים של הדחייה תכונת. שלוליות לנגב יש. דקות כמה
 סימני של מסוימת כמות הופעת כלל בדרך. כשבוע בתוך ביותר הטובה לרמתה מגיעה והיא

 יספק פטרוטקס של ומספקת נדיבה בכמות אחד יישום. הזמן עם משתפרת המשטח על לחות
 נקבוביים משטחים על. המשטחים סוגי מרבית עבור מים או גריז, שמן חדירת מפני יעילה הגנה

 מומלץ, במיוחד גבוהה ברמה מים או גריז, שמן בנזילות לעמוד שצפויים משטחים על או, במיוחד
 במהלך. הראשון היישום ממועד שעות ארבע בתוךזאת  לבצע יש, שנייה מגן שכבת גם למרוח

 כשמשתמשים. לחלוטין נספג שהמוצר עד שנוצרות השלוליות כל את ולפזר לנגב יש המריחה
. התייבשו ההקשחה שתכשירי לאחר רקו אך למרוח יש, כימיים הצפפה או הקשחה בתכשירי
 שאינו מתאים ניקוי בחומר מייד אותם לנקות יש צבע או גריז, לשמן נחשפו שהמשטחים במקרים

 של מחדש למריחה להזדקק עשויים מכני אופןב כלל בדרך מנקים שאותם משטחים. חומצי
 .פטרוטקס

 נקיים במים העבודה ציוד את היטב לשטוף יש:  העבודה לאחר ציוד ניקוי

 אחריות .7
 

230.13 DSאחריות למוצרי לטיקריט : 
 

 תחזוקה .8

אולם תוצאות  ,תחזוקה דורשים אינם מיועדים לשכבת הגימור שלא ,לטיקריט ולטאפוקסי חומרי
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

  נטיים:וולהלן רשימת המסמכים הרל
 

DS 230.13: אחריות למוצרי לטיקריט 
DS 174.6: סיל הארד 
 
 

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

