
הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו 
בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים המסופקים על ידינו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על 

מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין 
ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים המסוקים הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו 

כי אנו מחוייבים לספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה 
בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות 

בהם מפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת התמיכה, שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים 
מחליפה כל מידע טכני קודם והופכת אותו לבלתי תקף. על כן, עליך לדרוש תמיד את הגרסה המעודכנת.

* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.
* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך היא פונה לשני המינים

תכונות יתרונות:

•  תכונות מכניות מצוינות

•  ביצועי הדבקה חזקים בשילוב עם גמישות גבוהה 

•  עמידות משופרת להקפאה והפשרה רצופה

מחזורים:

•  אפשרות ליצור שכבות עבות )0-60 מ"מ לכל שכבה(

•  גימור משובח

•  עמידות גבוהה מפני שחיקה וכימיקלים נפוצים

דוגמאות ליישומים:

 תיקון ובנייה של אלמנטים מורכבים מבטון• 

 יציקה מראש בטרם השימוש ליצירת אלמנטים• 

 שיקום מבני בטון ופגמים בגשרים, מבנים, מנהרות, קירות תומכים ועוד• 

 תיקון משטחי בטון פגומים• 

מילוי חריצים וחורים באופן עצמי באלמנטים מבטון• 

טיט תיקון טיקסוטרופי עם שינוי פולימרי לבטון

BETOFIX B70

תיאור ושימושים: 

אשפרה מהירה, סיבים מחוזקים, מתגבש לתצורה של פולימר מבלי להתכווץ. טיט על בסיס 

מלט לתיקוני בטון מבניים ותובעניים, חיזוק מבני בטון, שיקום בטון פגום ועוד. מיועד ליישומים 

בקנה מידה בינוני עד גדול, אופן ביצוע מהיר ותוצאות מוכנות לשימוש בתוך יום. עומד 

RA רמה EN1504-3 בדרישות התקן האירופאי
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מפרטים:

טיט אפור על בסיס מלט צורה

צפיפות טיט יבש 1.40 ק"ג/ליטר

3 שעות ב-20 מעלות צלזיוס אורך חיים

 5,5 ליטר מים / 25 ק"ג טיט דרישת מים

ק"ג/מ"ר/ס"מ 18,5 – 17,5  צריכה

N/mm220 לאחר יום אחד

N/mm235 עמידה בלחצים לאחר 7 ימים

     N/mm250 לאחר 28 ימים

   N/mm28  )עמידה בכפיפה )28 ימים

0.01% מכיל יוני כלוריד

N/mm2  2,0 הידבקות

GPa21 גמישות

נמס - N/mm22,0 )הידבקות לאחר 50 מחזורים( הקפאת תאימות תרמית

הכנת מצע:

עבור משטחים יציבים שאינם מראים מגמת התכווצות:

•  מסירים חלקים רופפים ומנותקים, לכלוך, שמן, אבק ועוד.

•  לפני יישום BETOFIX B70 יש להרטיב את פני השטח במים.

הכנת מצעים בעלי ספיגה גבוהה:

•  עבור משטחים שנחשפו לחום עז במהלך הימים החמים של הקיץ או מצעים בעלי ספיגה גבוהה:

•  בדרך כלל אין צורך בפריימר, במקרים מיוחדים שבהם כן צריך ליישם פריימר, השתמשו רק במוצרי

   BAUER על משטח רטוב.
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הוראות:

•  BETOFIX B70 יש ליישם באופן ידני על ידי לחיצה על פני השטח או באמצעות מכשיר חשמלי מתאים. שימו לב 

   שאתם מיישמים כמות מספקת של חומר כדי לכסות ולמלא את כל החריצים. 

•  ניתן ליישם כמה שכבות עוקבות של חומר אבל רק לאחר שהשכבה הקודמת התקבעה מספיק ושהשכבה שלפניה   

   התייבשה לחלוטין. 

•  מומלץ להשתמש בכלי השטחה מתאימים להשגת גימור חלק.

•  הימנעו מיישום תחת קרינת שמש אינטנסיבית )מעל 35 מעלות צלזיוס(, במהלך גשמים או כאשר הטמפרטורות 

   נמוכות מ- 5- מעלות צלזיוס.

•  במהלך ימי הקיץ, שמרו שהמשטחים יהיו רטובים קלות. הרטיבו במים למשך יומיים לאחר היישום.

אריזה:

המוצר זמין בשקיות נייר 25 ק"ג ושקיות ניילון של 5 ק"ג.

אחסון:

רצוי לאחסן במקומות מוצלים ומקורים, ללא לחות, עם הגנה מפני כפור, טמפרטורה גבוהה וחשיפה לאור השמש 

למשך 12 חודשים לפחות. 

אמצעי זהירות ובטיחות:

•  המוצר מכיל מלט ומסווג כמעורר גירוי. 

•  אין צורך באמצעי זהירות מיוחדים בעת יישום המוצר, למעט אמצעי זהירות סטנדרטיים

    החלים על כל פעולות הבנייה, כגון שימוש בכפפות ומשקפי מגן, מניעת מגע מתמשך עם העור וכדומה. 

•  במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד עם הרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי במידת הצורך. 

•  יש לאסוף שקיות ריקות וכיסויי פלסטיק ולהשליך לפחים ייעודיים. 

•  יש לעיין בהוראות המצויות על אריזת המוצר עבור שימוש בטוח.

•  למידע נוסף ניתן לעיין בנתוני בטיחות החומר המופיעים בגיליון המוצר הספציפי.
 

הערות:

•  פרטים טכניים, מאפיינים, המלצות וכל המידע על מוצרי BAUER מסופק בתום לב ומבוסס על המחקר והניסיון של 

החברה, בתנאי שהמוצרים מאוחסנים ומיושמים כרגיל.

•  שיטת השימוש בחומרים, אופי הפרויקט ותנאי הסביבה אינם בשליטתה של החברה. בכל שימוש במוצר האחריות 

הבלעדית על תוצאת היישום חלה על המשתמשים. 

•  משתמשי המוצר מוזמנים לעיין בגרסה האחרונה של המדריכים הטכניים הזמינים.
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מידע נוסף:

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

info@netbauer.com :דוא"ל 

http//:www.netbauer.com :אתר 


