
היתרונות:

מתקשה במהירות בכל מזג אויר•

באופן מוחלטנדבק לבטון •

אינו דליק, בעל עמידות גבוהה ביותר בחום•

אינו רעיל•

יחסי ערבוב גמישים•

ללא צורך בהכנת שטח נרחבת•

סגולית ומיםאולטרהעמיד בשמן, דלק, מלחים, קרינה •

לפירוק נמוכה יחסית כתחליף מעולה בעלותאיכות •
והחלפת משטחים ואלמנטים שונים

בלתי מתכווץ•

. לאחר שימוש ב שנים22"אנחנו מתקנים גשרים בקנטקי זה 
MTKRETE-GM בפרוייקט במחוז ג'פרסון, אני חייב לציין

ביותר ובעל המראה הטוב ביותר שנתקלתי בו המוצר הקלשזה
מעולם..."

קנטאקי-בניה ג'ודי הארפ–ארפ ה~סטיב 

"MTKRETE-GMזה שנים שחברת טום מוצר המלהיב ביותרהוא ה
עלה על כל ציפיותינו בראון הכניסה לסל מוצריה. המוצר 

IMCOוביצועיו הם כפי שטענה  Technologies יותרואף
מכך ! "

קולומבוס, אוהיו–טום בראון –רוג'ר בוריס ~

45הטוב ביותר בו נתקלתי ב לתיקון בטון"זהו המוצר 
השנים האחרונות"

לנסינג, מישיגן–הילארד בניה ובטון –~ בוטש הילארד 

על MTKRETE-GMחודשים מאז שחברתכם יישמה8עברו כבר "
האגף. האזור עדיין נראה מדהים ואין סימני שחיקה רצפות 
ציוד ובתנועת הקשההעומד בסביבה המוצר שלכם כלל. 
"על שטחים אלו.העובד 

אלברטה, קנדה-קרגיל פתרונות בשר –~ דניס 

MG-KRETE
TM
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®

בכל נוקטת בגישה של פתרון בעיות IMCOחברת שנה, 20במשך 

שיתוף פעולה הדוק עם לקוחותינו על מנת והנוגע לפיתוח מוצרים 

ייעודיים המתאימים באופן אידיאלי לפתח מוצרים הנדסיים 

ליישומים ספציפיים.

www.Imcotechnologies.com

1-888-818-4626
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השיקוםחומר
האולטימטיבי

הבטון באופן מוחלטעםקשר מתאשר 

שיווק בלעדי:

, מרכז עינב (ישפרו) מודיעין14הנגר תצוגה ומכירות: 

7173541, מודיעין 6נחל בוקק :ען למכתביםמ

972-8-9702385פקס: 972-8-9702384טלפון: 

www.frp.co.ilאתר: contact@frp.co.ilדוא"ל:



טכנייםנתונים 

בפריימר, יחסי ערבוב גמישים, ללא צורך
:מתקשה במהירות בכל מזג אויר

תוצאות בדיקות מעבדה:

מגפ"ס15דקות45

מגפ"ס36שעות24

מגפ"ס40ימים7

מגפ"ס78ימים28

ללא התכווצות!

אין להוסיף אבן גיר

ליטר13-כ=ק"ג אבקה22.7ל' נוזל + 3.78
TMKRETE-MG שעה מתפלמר ומתקשה בתוך

ובכך תומך באופן בטמפרטורה של קיפאון

.דרמטי לקיצוץ משך השבתת הפעילות

Regularנפח וכושר כיסוי לערכת 

ליטר12.74=(אבקה + נוזל)ערכה

מ"ר3.72=מ"מ 3.2

מ"ר1.86=מ"מ 6.3

מ"ר0.93=מ"מ 12.7

ניתן להגדיל את הנפח ע"י הוספת אגרגטים 

.מ"מ13בגודל מקסימלי של יםיבש

ר יישוםחצי שעה לאח
TMKRETE-MG

יישום קל בכף 
(מאלג')טייחים

TMKRETE-MGבלתי מגווןמתאים ל
:של תיקוני בטוןמוגבל

לפני

טורי כולל ציפויים דקים, יציקה בתבניות, 

או סתימת חורים במהירות. בנוסף, מדרגות

™MG-KRETE ניתן ליישום על שטחים אנכיים

ומעל הראש, ומתייבש במהירות בכל תנאי מזג 

ניתן להחזיר את ברוב היישומים –אויר 

.השטחים לשימוש בתוך שעה אחת

אחרי
מתאים ליישום ב:

כבישים

בורות

מדרכות

כבישי גישה

רצפות תעשייתיות

חניונים

גשרים

משטחים משופעים

מדרגות

חידוש משטחי בטון

מסלולי תעופה

רצפות האנגרים

ין אארוך לTMKRETE-MGאורך החיים של 

שיעור, עמיד בשחיקה ובתנועה כבדה מכל 

הוא בעל הידבקות צמנטי מוכר. תיקוניםחומר 

יוצאת דופן, אינו מתכווץ, יוצר פני שטח 

בפני לחות, מלח, בנזין ושמניםעמידים ביותר 

ואינו דורש תחזוקה לטווח ארוך.

בצבע בטון 

טבעי לאחר 

ההתקשות

מגורים פנימיים ללא אוורורלא מומלץ לשטחי 


