
  עלון טכני

 FLOWCRET 1-10 EXPRESS 

 בפולימרים מחוזק, ייבוש מהיר, מתפלס צמנטי מלט
 

  

 תיאור

לפילוס מצעי , ייבוש מהיר, מתפלס צמנטי מלט
הוא רצפות, מועשר ברכיבים פולימריים )שרפים(. 

מאופיין בחוזק מכני רב, הדבקות נהדרת למצע, 
קלות עבודה, ייבוש והתקשות מהירים ורמת כיווץ 

הוא יוצר משטח סופי חלק, שטוח, ועמיד, נמוכה. 
מוכן לכיסוי תוך זמן קצר מאד עם כל סוג של 

 מ"מ. 1-10שכבת גימור. מתאים לשכבות בעובי 

 CT-C40-F7-AR0.5מסווג כחומר מצע מלט סוג 

 .EN 13813פי -)לבן( על CT-C30-F7-AR6-)אפור( ו

 

 תחומי יישום

ון, אידאלי להחלקה ופילוס מהירים של רצפות בט

מצעי מלט, רצפות פסיפס, וכיו"ב שעומדים להיות 

מכוסים בכל סוג של אריחים, שטיח, פרקט, אריחי 

ויניל, וכיו"ב. מתאים לשימוש פנים בלבד. ניתן 

להשאירו כשכבה העליונה הסופית במרתפים, 

גג, חדרי אחסון, וכולי. מתאים לפילוס -עליות

 רצפתי. -רצפות עם חימום תת

 FLOWCRET 1-10 EXPRESS-ניתן להשתמש ב

 ISOMAT-כשכבה סופית בשטחי מגורים בתנאי ש

BI-100  ייושם על פני השטח שלו בכדי להגדיל את

העמידות לשחיקה, העמידות לחומרי ניקוי, וכדי 

 להפחית ספיגת מים. 

 FLOWCRET 1-10כן, ניתן לערבב את -כמו

EXPRESS  לבן( עם פיגמנטים על בסיס תחמוצות(

 ברזל, ע"מ לקבל משטח סופי צבוע. 

 

 מידע טכני

10 EXPRESS-FLOWCRET 1 אפור 

 אבקה צמנטית  : צורה

 אפור   צבע: 

 ק"ג 25ליטר/שק  5.0-5.5 דרישת מים: 

 מ"מ 10מ"מ עד  1-מ עובי יישום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ק"ג/ליטר 1.55±0.10 :צפיפות נפחית של מלט יבש

 ק"ג/ליטר 2.1±0.10 :צפיפות נפחית של מלט טרי

 :EN 13892-2חוזק לחיצה עפ"י 

 ניוטון/ממ"ר 15.0 ≤ שעות 4 •

 ניוטון/ממ"ר 20.0 ≤ שעות 24 •

 ניוטון/ממ"ר 30.0 ≤ ימים 7 •

 ניוטון/ממ"ר 40.0 ≤ ימים 28 •

 :EN 13892-2חוזק כפיפה עפ"י 

 ניוטון/ממ"ר 5.0 ≤ שעות 4 •

 ניוטון/ממ"ר 6.0 ≤ שעות 24 •

 ניוטון/ממ"ר 6.5 ≤ ימים 7 •

 ניוטון/ממ"ר 7.0 ≤ ימים 28 •

 :EN 13892-8חוזק חיבור עפ"י 

 ניוטון/ממ"ר 2.5 ≤ ימים 28 •

 :EN 13892-4 (BCA)עמידות לשחיקה עפ"י 

 AR0.5 ימים 28 •

 :EN 13872כיווץ בזמן ההתקשות עפ"י 

 מ"מ/מ' 0.45מקסימום  ימים 28 •

 flEuroclass A1 (:EN 13501-1תגובה לאש)

 שעות 2לאחר   ניתן לצעוד:

 שעות 24לאחר  שכבה הבאה )אריחים(: 

-דקות ב 25-30 חיים בתערובת:  משך

°C20 + 

10 EXPRESS-FLOWCRET 1 לבן 

 אבקה צמנטית  : צורה

 לבן   צבע: 

 ק"ג 25ליטר/שק  6.0-6.5 דרישת מים: 

 מ"מ 10מ"מ עד  1-מ עובי יישום:

 ק"ג/ליטר 1.40±0.15 :צפיפות נפחית של מלט יבש

 ק"ג/ליטר 2±0.10 :צפיפות נפחית של מלט טרי

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 :EN 13892-2חוזק לחיצה עפ"י 

 ניוטון/ממ"ר 13.50±1.00 שעות 24 •

 ניוטון/ממ"ר 17.50±2.00 ימים 7 •

 ניוטון/ממ"ר 34.50±3.00 ימים 28 •

 :EN 13892-2חוזק כפיפה עפ"י 

 ניוטון/ממ"ר 4.00±0.50 שעות 24 •

 ניוטון/ממ"ר 4.50±1.00 ימים 7 •

 ניוטון/ממ"ר 9.00±2.00 ימים 28 •

 :EN 13892-8חוזק חיבור עפ"י 

 ניוטון/ממ"ר 1.30±0.30 ימים 28 •

 :EN 13892-4 (BCA)עמידות לשחיקה עפ"י 

 AR6 ימים 28 •

 :EN 13872כיווץ בזמן ההתקשות עפ"י 

 מ"מ/מ' 0.40±0.20 ימים 28 •

 flEuroclass A1 (:EN 13501-1תגובה לאש)

 שעות 4לאחר   לצעוד:ניתן 

 שעות 24לאחר  שכבה הבאה )אריחים(: 

+ 20-דקות ב 30-40 חיים בתערובת:  משך

°C 

 הוראות השימוש

 הכנת המצע .1

, מוכן סטטית, וגם נקי מאבק, יבש על המצע להיות

גריז, חלקיקים מפוזרים וכו'. בתחילה, יש לבצוע 

 את פני השטח בצבע יסוד אקרילי

UNI-PRIMERאת המוצר כאשר צבע  . יש ליישם

 היסוד התייבש לגמרי )לאחר כשעתיים(.

 גר'/מ"ר. 300-200צריכת פריימר: 

 . יישום2

בהדרגה  FLOWCRET 1-10 EXPRESSיש להוסיף 

למים, תחת בחישה רצופה, עד שנוצרת מסת נוזל 

אחידה ללא גושים. יש להשאיר את התערובת 

דקות ואז לבחוש שוב משך דקה  3-2לשבת בערך 

ספת. מומלץ להשתמש במערבל חשמלי עם נו

סל"ד( לצורך הערבול.  300מהירות נמוכה )בערך 

יש לשפוך את המלט על המצע הצבוע בפריימר 

בשכבה אחת ולמרוח אותו בעובי הרצוי עם 

שפכטל מתכתי גדול, עם מגב, וכיו"ב. ברגע 

שהמוצר התפלס מעצמו, יש לגלול אותו מיד 

חרר את כל האוויר באמצעות רולר סירוק בכדי לש

 הלכוד בתוך הנוזל. 

 

 

מ"מ, מומלץ  30-עבור שכבה עבה יותר, עד ל

 . FLOWCRET 3-30 EXPRESS-להשתמש ב

 צריכה

 ק"ג/מ"ר/מ"מ עומק שכבה.  1.65בערך 

 אריזה

FLOWCRET 1-10 EXPRESS  מסופק בשקי נייר של

 ק"ג. 25

 איחסון –חיי מדף 

מתאריך הייצור אם מאוחסן באריזה  חודשים 12

בתנאים יבשים וללא תנאי המקורית שלא נפתחה, 

 קרה.

 הערות:

בזמן יישום והתייבשות / התקשות  •

 FLOWCRET 1-10 EXPRESSראשונית של 

יש להגן על פני המשטח מאובדן מים 

מהיר עקב טמפרטורה גבוהה, קרינה 

 סגולה, או רוח.-אולטרה

סיד, או חומרים אין להוסיף צמנט, גבס,  •

-מקשרים אחרים לתערובת ה

FLOWCRET 1-10 EXPRESS. 

לפני התקנת פרקט או אריחי ויניל,  •

-הכרחי למדוד את כמות הלחות ע"י מד

 לחות.

הטמפרטורה בזמן היישום צריכה להיות  •

5 +°C .לפחות 

אין להשתמש בתערובת שהתחילה  •

 להתקשות.

• FLOWCRET 1-10 EXPRESS  מכיל צמנט

מים כבסיס, לכן הוא מסווג מגיב עם ו

 כחומר מגרה.

יש לעיין בסיכוני השימוש ועצות  •

 הבטיחות הרשומים על השק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

FLOWCRET 1-10 EXPRESS  לבן 

 
 
 

ISOMAT S.A 

 דרך אגיוס -סלוניקי  17ק"מ 

 אגיוס אתנסיוס, יוון, 1043, 570 03תיבת דואר 

11 

EN 13813 CT-C30-F7-AR6 

 צמנטי לשימוש פנים בבנייניםחומר מצע מלט 

DoP No.: FLOWCRET 1-10 EXPRESS WHITE/1639-03 

 

 flEuroclass A1 תגובה לאש:

 CTקורוזיים:  חומרים של שחרור

 NPDחדירות למים: 

 NPDמים: -חדירות לאדי

 C30חוזק לחיצה: 

 F7חוזק כפיפה: 

 AR6 עמידות בשחיקה:

 NPD בידוד קול:

 NPD ספיגת קול:

 NPD עמידות טרמית: 

 NPD עמידות כימית: 

FLOWCRET 1-10 EXPRESS  אפור 

 
 
 

ISOMAT S.A 

 דרך אגיוס -סלוניקי  17ק"מ 

 אגיוס אתנסיוס, יוון, 1043, 570 03תיבת דואר 

08 

EN 13813 CT-C40-F7-AR0.5 

 חומר מצע מלט צמנטי לשימוש פנים בבניינים

DoP No.: FLOWCRET 1-10 EXPRESS GREY/1638-04 

 

 flEuroclass A1 תגובה לאש:

 CTקורוזיים:  חומרים של שחרור

 NPDחדירות למים: 

 NPDמים: -חדירות לאדי

 C40חוזק לחיצה: 

 F7חוזק כפיפה: 

 AR0.5 עמידות בשחיקה:

 NPD בידוד קול:

 NPD ספיגת קול:

 NPD עמידות טרמית: 

 NPD עמידות כימית: 

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

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

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

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


