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 AQUAMAT-PENETRATE 

 דייס איטום גבישי, ניתן להברשה
 

 

 תיאור

AQUAMAT-PENETRATE דייס איטום  הוא

הוא מורכב . צמנטגבישי, ניתן להברשה, על בסיס 

מבטון וכימיקלים אקטיביים מיוחדים שמגיבים 

ללחות ומשחררים סיד בבטון טרי ויוצרים תרכובות 

)גבישים(. הגבישים הללו אוטמים את לא מסיסות 

הנימים וסדקי הכיווץ הקלים בתוך הבטון ומעניק 

הגנה מפני חדירת מים בלחצים הידרוסטטיים 

 גבוהים.

-AQUAMAT -יתרונות השימוש ב

PENETRATE: 

: 

נותר אקטיבי לתמיד, ולכן ממשיך להגן  •

 מפני חדירת מים.

נקשר באופן מושלם לבטון בלחץ  •

 בפנים וגם מבחוץ.הידרוסטטי גם מ

עד  -סותם סדקים דקים כחוט השערה  •

אפילו אם הם נוצרים לאחר  –מ"מ  0.4

 היישום.

אטימות המים של המבנה נותרת ללא  •

שינוי גם במקרים של פגיעה בשטח 

 הפנים של הבטון או שכבת האיטום.

 מגן מפני חלודה על פלדה בבטון מזוין. •

מתאים למיכלי מים ומשטחים הבאים  •

 .W-347-עם מזון בהתאים לבמגע 

לא משפיע על "יכולת הנשימה" של  •

 משטח הבטון.

 פשוט לשימוש בעלות נמוכה. •

 

מוגדר כחומר ציפוי להגנת פני שטח של בטון 

מס'   EN 1504-2על פי תקן היאחוד האירופי 

 .CPR-10.11-2032תעודה 

 

AQUAMAT-PENETRATE  גם נבחן ואושר ע"י

באוניברסיטה הלאומית המעבדה לחומרי בניין 

)רובנו, אוקראינה( כבעל  לניהול מים ומשאבי טבע

 התכונות הבאות:

הגברת האטימות למים בבטון כנגד לחץ  •

צמצום ספיגת מים ו הידרוסטטי

 קפילארית.

 הגברת עמידות לקרה. •

 לא משפיע על חוזק הבטון. •

 הגברת עמידות הבטון לכימיקלים •

 

 

 

 

 

 

 

 תחומי יישום

משמש לאיטום משטחי בטון, החל ממקרים 

מתאים לאיטום פשוטים של לחות ועד מים בלחץ. 

 יסודות, מרתפים, בורות, מכלי מים וצינורות ביוב.

 

 מידע טכני

 אבקה צמנטיתצורה: 

 צבע: אפור

 ק"ג 20ל'/שק של  6.40-6.70דרישות מים: 

 ±1.06  0.05 נפח סמיכות של הטיח היבש: 

 ק"ג/ל' 

 ±2.00  0.05סמיכות של הטיח הרטוב: נפח 

 ק"ג/ל' 

  17.00 ± 2.00 : (EN 196-1)חוזק לחיצה 

  ניוטון/ממ״ר

   6.00 ± 1.00 : (EN 196-1)חוזק כפיפה 

 ניוטון/ממ״ר

, Aמתודה   CO2 (1062-6 EN -חדירות ל

 מ' 181מ'(:  50-גדול מ  Sd: דרישה

 EN 1062-3ספיגה קפילריות וחדירות למים )

 EN :w < 0.1 )0.095 1504-2 דרישת

 h 0.5ק"ג/מ"ר*

>   Iקבוצה ,EN ISO 7782-2חדירות לאדי מים )

 Sdמ' =  1.40מ'(  5

 +.ºC20-דקות ב 30-60משך החיים בדלי : 

 

 עמידות מפני:

 יום.כגשם: לאחר  •

 יום.כהליכה: לאחר  •

 ימים. 3-מים בלחץ: לאחר כ •

 ימים 3-חומרים למילוי חריצים: לאחר כ •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 הוראות השימוש

 הכנת המצע .1

המצע צריך לאפשר חדירת נוזלים ולהיות  •

קים, ינקי וללא משקעים שומניים, חלק

אבק וכו'. יש להכין משטחים חלקים 

במיוחד באמצעות קרצוף חול אן מים 

 עדינים.

 AQUAFIXיש לאטום דליפות מים עם  •

 בטון מתקשה במהירות.

לאחר נקיון משטח הבטון צריך להרטיבו  •

היטב ולמלא ולהחליק את כל השקעים 

-AQUAMATבמשטח עם 

PENETRATE. 

יש לחתוך מוטות פלדה ותבניות עץ  •

ס"מ לתוך הבטון ולמלא  3-לעומק של כ

 את השקעים על פי התיאור למעלה.

 0.4יש לפתוח תפרי בניה קיימים ברוחב  •

 3-כ, לעומק של Vמ"מ לאורך, בצורת 

ס"מ ולמלא את השקעים על פי התיאור 

 למעלה.

פינות, למשל תפרים בין הקיר לרצפה,  •

יש למלא ולהחליק היטב עם 

DUROCRET או טיח בטון מעושר ב- 

DUROCRET-PENETRATE  כאשר(

יש חתך אורכי משולש עם תפר מלאת ל

 ס"מ(. 5-6פאות של 

 

 יישום  .2

 AQUAMAT-PENETRATE -מוסיפים את ה

תוך כדי עירבוב מתמיד עד להיווצרות נוזל  למים

צמיגי שמתאים למריחה במברשת או ריסוס. יש 

להרטיב היטב את כל שטח המצע אבל להימנע 

או יותר מהחומר  שתי שכבותמשלוליות. מניחים 

במברשת או ריסוס. יש להימנע משכבות בעובי של 

-AQUAMAT -מ"מ מכיוון ש 1-יותר מ

PENETRATE .עלול להיסדק 

יש להניח שיכבה חדשה כשאר הקודמת עדיין לא 

התייבשה )טרי על טרי(. במידה והשיכבה הקודמת 

כבר התייבשה יש להרטיבה היטב לפני הנחת 

השיכבה החדשה. בנוסף לכך, לאחר שהיישום 

ימים  2-3הושלם יש להרטיב את המשטח במשך 

כך ששיכבת האיטום תישאר מעט רטובה 

 ותתקשה כראוי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש להרטיב את המשטח מיד כאשר מתחילה 

ההתקשות בכדי למנוע נזק. ברוב המקרים מספיק 

 פעמים ביום. 2-3להתיז מים על המשטח 

 יש לשמור על המשטח הטרי מגשם וקרה.

 

 צריכה

 ק"ג/מ"ר/שכבה בקירוב. 0.75

 

 אריזה

ניתן להשיג  AQUAMAT-PENETRATEאת 

 ק"ג. 20בשקי נייר במשקל 

 

 איחסון –חיי מדף 

חודשים מתאריך הייצור, באריזה מקורית  12

 סגורה, בתנאים יבשים וללא תנאי קרה.

 

 הערות:

מים בלחץ, המבנה שנושא  במקרים של •

את שכבת האיטום )קיר, רצפה וכו'(, 

צריך להיות מתוכנן כך שיוכל לעמוד 

 בלחץ ההידרוסטטי.

-AQUAMAT -במידה ונעשה שימוש ב •

PENETRATE  לשתיה, יש במיכלי מים

לשטוף היטב את המשטח עם מים לפני 

 השימוש במיכל.

 

 -ניתן גם לאבק בטון רזה וחיזוקי פלדה ב

AQUAMAT-PENETRATE.  תהליך זה יגן גם

על החיזוקים וגם על משטח היסודות מעליית 

רטיבות. יש להרטיב את הבטון הרזה עד לרוויה 

 AQUAMAT-PENETRATEואז לפזר את אבקת 

ק"ג/מ"ר. ניתן ליצוק את הבטון  1.5-2.5ביחס של 

של משטח היסודות לאחר כשעה, כאשר 

AQUAMAT-PENETRATE  התקשה ונדבק

   לבטון הרזה וכך לא לפגוע ביישום הקודם.

 

הטמפרטורה בזמן הישום צריכה להיות  •

 + מעלות )צלזיוס(.5לפחות 

  



 

 
 

 

• AQUAMAT-PENETRATE  מכיל בטון

בסיסיות ולכן שמגיב למים ויוצר תמיסות 

 מוגדר כחומר מגרה.

אנא שימו לב לאזהרות השימוש והוראות  •

הבטיחות הכתובות על האריזה. במידה 

הולך  AQUAMAT-PENETRATE -וה

להיות מכוסה בבטון, טיח או אריחים, 

אנא התיעצו עם מחלקת התמיכה 

  .ISOMATהטכנית של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2032 
 

ISOMAT S.A 

 דרך אגיוס -סלוניקי  17ק"מ 

 אגיוס אתנסיוס, יוון, 1043, 570 03תיבת דואר 

10 

2032-CPR-1011 

 DoP :AQUAMAT-PENETRATE 1621-01מס' 

EN 1504-2 

 מוצרים להגנת משטחים

 ציפוי

 CO2 Sd > 50m -חדירות ל

 )חדיר( 1חדירות לאדי מים: דרגה 

 0.5h  >wק"ג/מ"ר* 0.1ספיגה קפילריות:

 ממ"רניוטו/ 1.0≤ הדבקות: 

 A1תגובה לאש: דירג אירופאי 

 5.4-חומרים מסוכנים בהתאם ל
 

ועל סמך  ISOMATחברת המחקר והפיתוח של  ידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתמה

לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי תייחסות מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהזו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  גרסה


