
 
 

 
 

ADEGROUT MAXI 
 לשיקום בטון בעובי רב. R4מליטה בלתי מתכווצת בסיווג 

 טיקסוטרופי בהטלאה או התזה, 
 ליישומי פנים וחוץ על תקרה, רצפה וקירות.

 מגפ"ס! 60חוזק לחיצה סופי 
 

 
 

 מאפיינים טכניים

 טקסוטרופי. –עבידות מצוינת  •

 עמידות מכנית מצוינת נגד לחיצה וכפיפה. •

 מים.ל אטום •

 יכולת הידבקות מעולה. •

הגבוהה לבטון באיכות  דומיםאדים, התרמית ומקדם חדירות התפשטות ה, מקדם הותמודול אלסטי •

 .ביותר

 .שכבות מקסימום 2שכבה, ניתן לבצע כל ס"מ ל 1-4עובי  •

 . R4 לסיווג,EN 1504-3תקן אירופאי  מאושר

 

 שימושים

 אופקיים ואנכיים. פגועיםבטון  אלמנטישיקום  •

 .פגועות של עמודים, מרפסות ורצפות מעטפתשיקום  •

 עם כיסוי חסר/פגוע. מבני בטון מזוין.ב זיווןברזל  רשתמחדש של  כיסוי •

 .וסדקים סטטייםמילוי תפרים  •

 

מאופיין בעמידות מכנית גבוהה. הוא מומלץ לפיכך לשיקום מבני של מבנים  ADEGROUT MAXIהערה: 

 .R4הדורשים חוזק מכאני מבני גבוה ברמת 

 ADGROUT TISSOTROPICOניתן להשתמש בחומר  R3באזורים פנימיים ו/או היכן שמספיק חומר בסיווג 

 המאופיין בעמידות מכנית בינונית 

 

 אזהרות חשובות

 .התערובתם להכנת ריחסן את המוצר במקום טרי ולהשתמש במים קריבעונה החמה, יש לא •

ולהשתמש +) C20°בטמפרטורה של (בעונה הקרה, יש לאחסן את המוצר במקום מוגן כנגד כפור,  •

 .התערובתלהכנת  חמימיםבמים 



 
 

 
 

 +.C35°+ ומעל C5°בטמפרטורות של מתחת אין להשתמש במוצר  •

 צמנט, סיד, גבס וכד').כגון: רכיבים אחרים (  ADEGROUT MAXI -לאין להוסיף  •

 .החלהשההתייבשות  לאחראין להוסיף מים  •

 השעות שלאחר היישום. 24לא מתאים לשימוש על תשתיות קפואות או בסכנת כפור במהלך  •

 מ"מ.  10-נמוך מלא מתאים ליישום בעובי  •

 גבס. תשתיותאין להשתמש על תשתיות צבועות או על  •

 עמידות מכאנית ירודה או יציבות רופפת.אין להשתמש על תשתיות עם  •

 לא מתאים ליציקה שפיכה. •

 ן (קוצים) כנדרש.זיוף ברזלי שתמש על תשתיות בטון חלקות, אלא חספס את המשטח והוסאין לה •

 

 הכנת תשתית

י. יש לסלק שיירים ולכלוך באופן כלל חלקים רופפיםמוצקה, בלא אבק, בריאה, התשתית חייבת להיות נקיה, 

, מצמנטאו מתנתק. נקה את הבטון ואת ברזלי הזיון  רופף, בטון זיהום, צבעים, ציפויים ישניםאפשריים של 

את  הרטב קלות. ואבק, באמצעות התזת חול או מברשת פלדה חלודה, גריז, שמן, חומרי צבע קודמים

 העודפים יתייבשו.עד שהמים  והמתן ADEGROUT MAXI -התשתית במים לפני השימוש ב

 

 הכנת התערובת

 :חשמליבאמצעות מערבל וערבב שפוך כמות של מים בהתאמה לסוג היישום ולסמיכות המבוקשת 

 ק"ג אבקה. 25לכל מים ליטר  3.9-4.1 - )מאלג'יישום במריחה ( -

 ק"ג אבקה (יש להיתייעץ עם מחלקת ההנדסה שלנו). 25לכל מים ליטר  4.0-4.3 -בהתזה יישום   -

שהתערובת  וודאדקות,  3באופן איטי ומתמשך; ערבב במשך  ADEGROUT MAXIהוסף תוך כדי ערבוב 

-דקות. מומלץ לעבוד באמצעות מערבל במהירות נמוכה, על 3לגמרי ולאחר מכן ערבב שוב במשך  הומוגנית

+. באופן חריג, ניתן להכין את C20°-דקות בקירוב ב 60-אוויר. זמן העבידות הוא כ כליאתמנת למנוע 

ובי מעדקות עד השגת תערובת אחידה. יישום  5-6התערובת גם ביד עם כמויות קטנות בכל פעם, וערבוב של 

 ן, בהתאם לעובי הכיסוי הדרוש.ס משטח הבטון, טיפול בברזלי הזיוומעלה יתבצע רק לאחר חספומ"מ  2של 

 

 יישום הגראוט

יש למרוח את המוצר באמצעות מגב או מאלג', לאחר טיפול בברזלים באמצעות לצורך מילוי ובנייה מחדש, 

ADEFERכן, ניתן ליישם את -. כמוADEGROUT MAXI מתאימה מסוג  בהתזה באמצעות מכונהTurbosol 

לכל היותר. אם נדרש לבצע  שכבות 2לשכבה, מותר לבצע "מ מ 40. העובי המותר הוא עד Putzmeisterאו 



 
 

 
 

לאחר ביצוע השכבה הקודמת. לצורך  )+C20°בטמפרטורה של ( משעתייםיותר  להמשיךין שכבה שנייה, א

 , בהתאם לדרגת הגימור המבוקשת.ADEPLAN RD 80, RD 100, RS 60-גימור, יש להשתמש ב

 
 פיהן לאחר ההתקנה-נורמות שיש לפעול על

של המים, אשר עשוי מהיר מדי  מייבושיש להימנע  .ADEGROUT MAXIאת אשפר לאחר היישום, יש ל

השעות הראשונות של ההתקשות או כסה עם בד גיאוטכני  48המשטח במהלך הרטב את לגרום לסדקים. 

 רטוב.

 

 

 תיאור היישום בשלבים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נקה בקפדנות את ברזלי הזיון וסלק 
 כל עקבות חלודה וכל חלקים רופפים.

באמצעות מברשת, מרח שכבה 
נגד  ADEFERאחידה של דייס 

קורוזיה, על הברזל ועל הבטון 
 הדורש שיקום.

הרטב את התשתית במים ומרח 
 ADEGROUTאת גראוט השיקום 

MAXI .מבלי להשאיר חללים 

והחלק את הגראוט המיושם  שרי
 באמצעות מאלג' ספוג.

גימור עדין יותר ניתן לבצע 
 ,ADEPLAN RD 80באמצעות 

RD 100  אוRF60. 

בקיץ, שמור את המשטח המוגמר 
 ימים לפחות. 3רטוב למשך 
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  )R.Hלחות יחסית  50%-+ וC23°נתונים טכניים (
 אבקה תצורה

 אפור גוון
 מ"מ 2.5 אגרגטגודל 

חודשים באריזה מקורית ובמקום  12 אחסון
 יבש

 גרם/סמ"ק 1.25 משקל מרחבי יבש
 יוצר גירוי בטיחות

נא לעיין במידע שעל האריזה ובדף  
 הבטיחות

 לא  דליק
  נתוני יישום
 אבקה ק"ג 25ליטר מים לכל  3.9-4.3 יחסי ערבוב

 פלסטי  צמיגות
 UNI 7044/70(%)70 פיזור

 PH( 12.5ערך הגבה (
 גרם/סמ"ק 2.15 משקל מרחבי רטוב

 +C35°עד + C5° טמפרטורת יישום
 דקות 60 זמן עבודה בדלי

 שעתייםמקסימום  זמן המתנה בין שכבות
 מ"מ 40  מקסימאלי לשכבהעובי ציפוי 

 מ"מ 10 עובי מינימאלי
 מצוינת יישוםנוחות 

 מצוינת עבידות
    נתונים סופיים לאחר התקשות:

  מגפ"ס > 25 יום 1חוזק לחיצה לאחר 
  מגפ"ס > 45 ימים  7חוזק לחיצה לאחר 
  מגפ"ס > 60 יום 28חוזק לחיצה לאחר 

 מגפ"ס > 4.5 יום 1לאחר חוזק כפיפה 
 מגפ"ס 7.0 > ימים 7לאחר חוזק כפיפה 
 מגפ"ס 8.5 > ימים 28לאחר חוזק כפיפה 

  הידבקות על בטון 
 מגפ"ס (כשל בבטון) > R.H( 2.0לחות יחסית ( 50%-+ וC23° -ימים ב 28לאחר 
 21לחות יחסית +  50%-+ וC23° -ימים ב 7לאחר 

 C60°יום חימום ב 
 מגפ"ס (כשל בבטון)  > 2.0

 
)+ RHלחות יחסית ( 50%-+ וC23° -ימים ב 7לאחר 

 יום טבילה במים 21
 מגפ"ס (כשל בבטון)  > 2.0

 
 מגפ"ס  25,000 יום) 28מודול אלסטיות (לאחר 

 ק"ג/לליטר 1.9-כ צריכה



 
 

 
 

 ק"ג אבקה בשק נייר עם בטנת ניילון 25 אריזה
 

 


