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CURE 
רקיו              

 

 שם המוצר .1

 קיור

 יצרן .2

   ונל.יט אינטרנשילטיקר      

 תאור המוצר .3
 

ואינו  VOC ZERO – ותנדיפ ותאורגני תרכובות ללא, הנו חומר מוכן לשימוש לאשפרת בטון קיור
ייבוש והקשחה משאיר עקבות. זהו נוזל שקוף על בסיס מים, הניתן להתזה, המציע ביצועי 

נטול כל ריח לוואי ואידיאלי לשימוש באזורים לא מאווררים  קיורללא השארת עקבות.  ,מוגברים
והקשחה חיוניים להשגת ייבוש והקשחה נאותה, כגון בעת בנייה מחדש  אשפרהבהם מוצרי 

כמו  ניתן להתיז על משטחי בטון אנכייםקיור במתחמים קיימים, בנייה במנהרות או בארובות. את 
של  Bדרגה    1Dעונה על דרישות שימור הלחות של בטון סוג  קיור גם על משטחים אופקיים.

משטחי בטון מוחלקים במכונת קרצוף או באמצעים קשים אחרים על פי האגודה האמריקאית 
    ASTM -לבדיקות וחומרים 

 

 שימושים .4
 

ללא  הקריטית היא לביצועיםהדרישה  שבהם באזורים מומלץ קיורהקשחה ו אשפרהחומר 
 לא באזורים לשימוש הוא חומר נטול ריח, אידיאלי קיור .השארת עקבות של פליטות לוואי

מחדש  בנייה כגון, או פליטות לוואי היא חיוניות הדרישה להיעדר ריחות בהם מאווררים
 .או בארובות בנייה במנהרות, במתחמים קיימים

 
 יתרונות

 .לאחר מכן להתווסףהצפויים  ציפוייםלשימוש עם  תואם •
 .וללא פליטות לוואי של שאריות כתמים נטול •
 .ריח נטול •
  .ZERO VOC – ותנדיפ ותאורגני תרכובות ללא •
 או מטופל לא לבטון בחומר זה בהשוואה אשר מטופל בטון של הדחיסה חוזק  את משפר •

 .תקינה או לא מספקת לא בצורה שמטופל
 .התזה רגיל ידי ציוד על לפיזור בקלותניתן  •

 
 מתאימיםמצעים 
 יציקות בטון טריות •
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 אריזה

 ( ל' 3.8) גלון 1 מיכל •
 '( ל 18.9) גלון 5 מיכל •
  '( ל 208.2) גלון 55 חבית •

 גבלותה

. מאוד לחים או קרירים מקומות, נאות אוורור ללא בתנאים לשימוש אידיאלי להיות שלא עשוי •
 .הבטון למשטח כראוי לחדור קיור-מ כלל בדרך מונע כאלה בתנאים יישום

 .צלזיוס מעלות 4 מעל בטמפרטורה שימושל •
 .קפאון בתנאי לעמוד צפויים שלא משטחים על רק למרוח יש •
 .עומדים מים מעל למרוח אין •

 
 אזהרות

 .וכפפות מגן משקפי ללבוש יש •
 .החומר קפיאת את למנוע יש •
  .צלזיוס מעלות 4 שמעל בטמפרטורה לאחסן יש •
 .ילדים של ידם מהישג להרחיק יש •
 .זכוכית או מתכת משטחי על זה חומר של רסס כל מיד לשטוף יש •

 .תקין ייבוש על להקל כדי סגורים באזורים הולם אוורור לספק יש •
 

 נתונים טכניים .5
 

 פיזיים ומאפיינים תכונות
 

 תוצאות בדיקה / שיטת בדיקה
 שקוף צבע

 דמוי מים צמיגות
 שעות 4 מקדם זמן ייבוש

 מ"מ 3עד לעומק של  מקדם ספיגה וחדירה
 גרם / ליטר VOC  0 -תרכובות המכילות מרכיבים אורגניים נדיפים 

 
 הם המוצר נתוני בגיליונות המוצגים טכניים נתונים. מוקדמת הודעה ללא להשתנות עשוי החומר מפרט

 בשטח בפועל הביצועים. מעבדה בתנאי רק שנערכו כאלה או מעבדה בדיקות נהלי משקפים אך טיפוסיים
 .העבודה באתר השוררים ובתנאים ההשמה בשיטות תלויים יהיו המקומית הבדיקה ותוצאות

 
 התקנה .6

 הספציפיות הדרישות פי על להשמה המיועד המשטח של גימור לבצע יש קיור של ההשמה לפני
 יש. לדלל אין. ואחיד טוב פיזור להבטיח מנת על החומר את היטב לערבב יש השימוש לפני. שצוינו
 פני שעל המים שכל לאחר ורק הסופית ההחלקה לאחר הטריים הבטון משטחי על אחיד באופן להתיז
 לפי רולר או ריסוס באמצעות הבטון משטחי על שווה באופן למרוח יש. לחלוטין התנדפו השטח
 לחות בעלי באזורים או סגורים באזורים. חומר שלוליות אגירת לאפשר אין. נקבעה אשר הכמות
 שכל לאחר רק למרוח יש. מתאים אוורור ספקל יש נאותה אוויר תנועת חסרי שהם כאלה או גבוהה
 עודפים כל ולייבש מגב בעזרת מייד לגרוף יש. לחלוטין התנדפו מהבטון השטח פני על עוליםה המים

 .שעות ארבע תוך התייבש לא אשר חומר של
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 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: 

 בטיחות וטכניתספרות 
 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:  לטיקריטאחריות למוצרי  
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