ספיר רוק גראוט 506
מלט לשיקום ותיקון בטון מהיר התקשות
לקבלת חוזקים גבוהים תוך זמן קצר

תיאור ותכונות
 תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד עבידות התערובת מתאימה למילוי תבניות לביצוע יציקות אופקיות משמש לתיקונים משטחים אופקים זמן העבידות כ  9-12דקות חוזק גבוה תוך זמן קצר לא מתכווץ לא קורוזיבי -ללא קלציום כלוריד עובי מינימלי  01מ"מ שפיךשימושים
-

תיקוני מדרכות
תיקוני רצפות בטון ,רמפות
קיבוע מסגרות של תאי ביקורת קיימים וטבעות של צינורות ביוב ומכסים חדשים
יציקה סביב תאי ביקורת ושיקום שוחות בנתיבי תחבורה עם פתיחה לתנועה אחרי
 3-4שעות

 תיקון תפרי התפשטות בגשריםהרכב:
צמנט מיוחד  ,חולות מובחרים ומוספים כימים.

הכנת השטח

יש לנקות משאריות בטון ,חלקים רופפים ,שמנים ,גריז וכל גורם אחר מפני השטח.
במשטחים חלקים יש לבצע חספוס.
יש לשטוף ולהספיג את האזור המיועד לתיקון במים .בזמן התיקון הבטון יהיה רווי ויבש פנים.
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הכנת החומר
יש להכניס  2.8ליטר מים בכלי ערבוב ולהוסיף  56ק"ג של החומר תוך כדי ערבוב בעזרת המערבל מכני
במהירות סיבוב כ 411-סל"ד למשך  6דקות עד לקבלת תערובת עבידה ואחידה.

יישום
-

יש לצקת ספיר רוק גראוט  516לאזור התיקון בעובי מינימלי  01מ"מ.
במקרה הצורך אפשר להוסיף לתערובת שומשום עד  31%מכמות ללא הוספת מים.
הגן על פני שטח התיקון מפני חום וקרינה ישירה כ  0שעה
דאג שהטמפרטורה לא תרד מתחת ל 6° Cכ 54-שעות אחרי היישום

נתונים טכניים
תקופת פלסטיות ( ( 25° C

 9-12 -דקות

חוזק לחיצה לאחר  0שעה ( ( 25° C

 -כ  36מגפ"ס

חוזק לחיצה לאחר  3שעות ( ( 25° C

 -כ  46מגפ"ס

חוזק לחיצה לאחר  54שעות (  - ( 25° Cכ  65מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר  7ימים ( ( 25° C

 -כ  51מגפ"ס

חוזק לחיצה לאחר  52יום ( ( 25° C

 -כ  71מגפ"ס

חוזק הדבקות לבטון (ללא פריימר)

 -כ  0.2מגפ"ס

PH

05.1 -

כל הבדיקות בוצעו בתנאי מעבדה (טמפ'  )25°Cעם כמות מים של  2.80ליטר לשק של  26ק"ג

אריזה

שק  56ק"ג

צריכה

כ  51ק"ג למ"ר בעובי התיקון  01מ"מ

גוון

אפור
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חי מדף

באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד  5חודשים

אזהרה
-

-

לא ליישם על בטקל
לא ליישם בטמפרטורה מתחת ל 6° C -או מעל 31° C
לא להוסיף מים מעל הנדרש
לא ליישם על משטחים קפואים
מומלץ לעבוד עם כפפות  ,משקפי מגן ומסכות.

בטיחות
ספיר רוק גראוט  516מכיל צמנט ,במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלית ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה
ברירית (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.
יש למנוע חדירת החומר לעיניים ולהימנע ממגע ממושך עם העור .במקרה של חדירת החומר לעיניים יש
לשטוף את החומר מיד ולהיוועץ ברופא .יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על-מנת למנוע מגע
ממשוך עם העור .במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון .להרחיק את החומר מילדים
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