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TMAdditive®Krete-1400 Pene-S®Krete-Superהיוצר ריאקציה כימית עם מוצרים המכילים צמנט פורטלנד.הוא תוסף נוזלי בלתי מסוכן
של החומרים הצמנטים ההידרציהע"י הארכת (מיום) ההידרציההטבעי שלתהליךהמשפרת את ,לתערובתPene-Kreteהתוסף הוספת

, בטון מותז, לכל מוצר המכיל צמנט פורטלנד כגון בטון, טיח, אלמנטים טרומיים של בטוןPene-Kreteהוספת התוסף העבידות.והגדלת 
אלקאלים, סידןסילוק עודפי חומרים יצירת קרום עמיד סביב מולקולות הבטון, ,, הגדלת חוזקותגרום לציפוף המוצר המוגמרבלוקים ועוד, 

יום. 28ביום השמיני ממועד יציקתו שלא כבבטון רגיל המחייב המתנה של . תכונה זאת של התוסף מאפשרת ליישם ציפויים על הבטון ואחרים
לאחר להיות באופן משמעותי פחות נקבובי. הנימים והנקבוביות גם בגודלם וגם במספרם והבטון הופךמצטמקים Pene-Kreteבטון המכיל ב

בכל מסת הבטון. הבטון המתקבל לאחר במעין מחטים של קריסטל ,כל הנקבוביות והנימים שנשארוממלא את Pene-Krete-הריאקציה, ה 
יכול להגדיל את חוזק הלחיצה של הבטוןPene-Kreteאו כימיקלים המועברים באמצעות מים.הוא בטון פחות חדיר לנדידת מיםתהליך זה 

של חומרים ההתייבשותתאת האצמצמצם Pene-Kreteהוספת התוסףהצמנט המצוי בתערובת ובאיכותו.בכמות , תלוי 23%עד בשיעור של
הבטון משפר את Pene-Kreteתוסף מצמצם במידה ניכרת את הסדקים הנוצרים תוך כדי תהליך התקשות הבטון.וכן צמנט פורטלנדכילים המ

.כתוסף מפחית מים בתערובות בטוןבנוסף לכך משמשובאופן כללי

שימושים
בטון טרומיבטון מובא

בטון אדריכליבטון קונסטרוקטיבי
מתקני תדלוקטמונים באדמהמיכלי מים מבטון

רצפות מקפיאיםמתחת לקרקעקירות בטון
חניוניםכל משטח המכיל צמנט פורטלנד

מחסניםתוסף אשפרה
צמצום כמות המיםמעבר אדיםצמצום 

יתרונות
נטרול קרבוניזציה (פחמון)23%הגדלת חוזק הלחיצה של הבטון בשיעור של עד 

בפני מיםותאטימהגדלת)VOCאינו מכיל תרכובות אורגניות נדיפות (
תשתיתצמצום חדירות המצמצם מעבר אדים ומים

וטחבעמידות בפני עובשמגן על ברזל הזיון מפני חלודה
הפשרה-עמידות בפני נזקי קיפאוןמונע חדירה של מים וכימיקלים

ידידותי לסביבהמונע הרס הבטון ע"י מלחים
העברת גז ראדוןהפחתתימים לאחר יציקתו8ניתן לצפות את הבטון 

יום28גמר אשפרת הבטון לפני תום 
מנקה שאריות בסיס אלקאלי וסיד ממצע הבטון

בטון או תזוזתובשל התכווצות האוטם באופן עצמי סדקי שערה העלולים להתפתח 

מידע כללי
Pene-Kreteיישום .1988משנתל אקליםפותר בעיות מים ולחות בבטון בכPene-Krete מומלץ לפני יישום מוצריSuper-Krete כגון

מיועד ליצור תגובה כימית כאשר הוא בא במגע עם המים, הבסיס האלקאלי ומולקולות Pene-Kreteציפויים, צבעים, חומצות צריבה וסילרים. 
ע"י כך שהנקבוביות והנימים מתמלאיםבמיוחדהפצפוהבטון המכיל צמנט פורטלנד. התערובת הופכת להיות בתוך מטריצתהחופשיותהסידן

פני השטח ומספקים למטריצה החוצה אל נדחפים כל המים והכימיקלים העודפים,הקריסטליזציהריסטלי. עם התרחשותו של תהליך במבנה ק
עם דטרגנט בסיסי המכיל לאחר השלמת תהליך זה ולפני ציפוי, יש לנטרל את משטח הבטוןהעמיד בפני מים. מבנה פנימיבאופן מיידי, 

טריסודיום פוספט המהול במים.

הפחתת פליטת אדי הלחות
Pene-Krete מומלץ תמיד ציפויי רצפות על גבי משטחי בטון. בהתאמה לתקנים הנדרשים לביצוע את פליטת הלחות ביישומים רביםמפחית

.Pene-Kreteכאשר יש שימוש ב לבצע בדיקות לחות 
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CSIהתייחסות לסעיפי 
עבודות ציבוריות בחומרי בניה–040500בטון יצוק באתרהתחזקות–030130.71
אטימות ללחות–071100התחזקות בטון טרומי–030140.72

איטום ע"י קריסטליזציה–071616עבודות ציבוריות בבטון–030500
חומרים דוחי מים–071900בטון קונסטרוקטיבי–033100



אחסן במקום קריר ויבש. שמור אחסנה
מלחות ושמור מקיפאון.

תרכובותתכולת 

ג' / ליטרVOC(>100(אורגניות נדיפות 

מ"ק בטון1מ"ל ל 414תצרוכת

נוזל לבןמראה

ללאריח

אזהרה
יש להגן על משטחי זכוכית ומתכת. בלתי ניתן להסרה!

הרחק מילדים. אין לבלוע. יש להשתמש בכפפות הגנה, יש להגן על 
העיניים. יש לנקוט באמצעי זהירות באזורים סגורים ובלתי מאווררים על 

מכון לאומי לבטיחות /בטיחות ובריאות בתעסוקהפי הנחיות מנהל 
. במקרה של בליעת החומר יש לפנות מיידית לטיפול ובריאות בתעסוקה

רפואי.

S-1400דף מוצר Pene-Krete® AdditiveTM
ותהליך הערבובמינון מומלץ 

מ"ק 1לכל Pene-Kreteמ"ל414עבור בטון מובא, הוסף .ערבב עם מקדחה ומערבלאת המיכל או נער היטב ללא דילול. Pene-Kreteהשתמש בתוסף
.דקות5במשך לערבהערבב היטב במהירות גבוהה בתוך .)מ"ק8(אריזת גלון לערבל בטון

.זרימה טובה יותר של הבטוןתוצאות מירביות ועבידות מקסימלית, הוסף מים לתערובת הבטון כדי לקבלתלקבל

.הארכת זמן העבודהללשק צמנט פורטלנד, תגרוםPene-Kreteשלמ"ל) 60(הוספת יותר מהכמות המומלצת הערה:

Pene-Kreteתוסף . הוסף את הק"ג50שק של מ"ל לכל 70לכל התערובות האחרות המכילות צמנט פורטלנד הנו Pene-Kreteהמומלץ של התוסףהמינון

דקות לפני יישום התערובת.5המרכיבים של התערובת וערבב היטב באמצעים  מכאניים לפחות לאחר הוספת שאר 

זמן אשפרה

Pene-Krete מתקרש ודוחק את כל עודפי הכימיקלים אל פני השטח בתוך
שעות. למרות שהכימיקלים העודפים נדחקים אל פני השטח 24פרק זמן של 

יום.28שעות, המשטח אינו מגיע לחוזקו המלא אלא לאחר 24בתוך 

ניקוי
נקה כלים וציוד ושטוף בזרם חזק עם מים נקיים מיד לאחר 

השימוש.

מיכל עם סימוני מידות או ציוד מדידההכלים הנדרשים
ליטר20דלי 

מקדחה עם מערבל

מיכלים לקרטון4ליטר / 3.8מיכלי גלון אריזה
למשטח36ליטר / 18.9דליים של 
למשטח 4ליטר / 208חביות של 

שנתיים לפחות (כאשר מאוחסן כראוי)חיי מדף

מגבלות
שעות מהשלמת העבודה.  24משקעים צפויים לרדת בתוך לא ייושמו כאשרKrete-Superצלזיוס. מוצרי °38-°13בטווח כאשר טמפרטורת המשטח מיושמים Krete-Superמוצרי

לקבל הדרכה לשימוש . ניתן מקצועייםלשימוש קבלנים הנם Super-Kreteמוצרי כחלק ממערכת בדוקה.פועל Super-Krete. כל אחד ממוצריאין לאפשר קפיאה של החומרים
או לקבלת מועדי הדרכה.ועזרה באיתור קבלנים מורשים באזורך לקבלת מידע Super-Kreteבמוצרים אלו. התייעץ עם

Super-Kreteחברת :הערה International, Inc.הם באיכות הגבוהה ביותר תה וכי המוצרים למיטב ידיענכונהאינפורמציה שלעיל הנה מאמינה כי ה
וכי אין חבות על ההשלכות של שימוש זה או אחר במוצריםהרי שלא ניתנת אחריותמידה סבירה. היות שלא ניתן לשלוט על השימוש במוצריםבואחידים

בדיקה בעצמם לפני היישום.. על הקונים והמשתמשים לבצע ישירה או עקיפה בשל השימוש בהם

אחריות
מצעי בטון בהם לא תינתן אחריות למוצרים אשר ייושמו על .Super-Kreteמיושמים ע"י מיישמים מוסמכים בהתאמה למפרטישהם בשעה ניתנתSuper-Kreteלמוצרי האחריות

למדיניות בהתאם ליישם כדי.שנים כאשר מוצריה מיושמים ע"י מיישמים מורשים5בת מספקת אחריותSuper-Kreteרגל ריבועית. 1000ליברות / 3העברת אדי הלחות חורגים מ 

.krete.com-www.superכפי שמופיעה באתר Krete-Superהאחריות יש להתייחס לאחריות המוגבלת של
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שיווק בלעדי:
7173541, מודיעין 6נחל בוקק :ען למכתביםמ75, משקנחמיהמושב בית  תצוגה ומכירות: 

08-9702385פקס: 03-6760603טלפון: 

contact@hellerabrasive.co.ilwww.hellerabrasive.co.il


