
תערובת פולימרית לאיטום  
ואיחוי סדקים במשטחי בטון

T-78 Polymer Crack Sealer
תערובת פולימרית לאיטום סדקים במשטחי בטון

בעלת צמיגות נמוכהמתאקרילטתערובת שרף על בסיס מתיל 

T-78 הינה תערובת פולימרית לאיטום ואיחוי
בעלת נוסחה ייחודית המכילה שרף  , סדקים

.מתאקרילטפעיל על בסיס מתיל 
מתח פני , צמיגות נמוכה של התערובת
כל זאת  , השטח הנמוכים שהיא יוצרת

)  כשעה(בשילוב עם זמני הקשחה מהירים 
הופכים אותה , גם בטמפרטורות נמוכות

.ליעילה ואידילית לאיטום ומילוי סדקים במשטחי בטון

:ויתרונותמאפיינים 

משמשת לאיטום ואיחוי סדקים
מאריכה חיים ומעכבת בלאי טבעי של משטחי בטון
בעלת צמיגות נמוכה
בעלת יכולת חדירות גבוהה לעומקם של סדקים
  ניתנת ליישום בטמפרטורות נמוכות
 נמוכות' גם בטמפ(זמן מוערך כשעה –הקשחה מהירה(
יישום קל ופשוט
 כמעט ללא ריח
תנודתיות מועטה

הנמוכיםהשטחפניומתחהתערובתשלנמוכהצמיגות
סדקיםולמלאבקלותלחדורלהמאפשרים,יוצרתשהיא

.הבטוןבמצעעמוקים

הסדקיםשלהפנימיחלקםעםהיטבנקשרתהתערובת
שלהמבניתהשלמותשלחלקישחזורמאפשרתובכך

.הסדקיםשלוהתפשטותםהתרחבותםאתומונעת,הבטון

,והתארכותמתיחהיכולותעםבשילובמועטהתנודתיות
לטיפולביותרהמתאימהלתערובתT-78אתהופכים

.תרמייםמלחציםהנובעותסדקיםבתנודות

.ייעודיציודכלדורשואינוופשוטקלהינובתערובתהשימוש

,נמוכותבטמפרטורותגםהמהיריםההקשחהזמני
לכדיוההפרעהההשבתהזמניאתלצמצםמאפשרים

.מינימום



:יישום
נקילהיותהמשטחעל,הערכהיישוםלפני

מזהםחומרכלאולכלוך,עפרמשיירילחלוטין
שלהתקינהלהידבקותהלהפריעעלולאשראחר

התערובתיישוםטרםהמשטחניקוי.התערובת
.חולאואווירלחץבאמצעותיתבצע

T-78המכילהרכיבית-דופולימריתתערובהינה
במצבומקשהמתאקרילטמתילבסיסעלשרף

.אבקתיצבירה

שלמתאימהכמותעםלערבבישהשרףאת
.המשטחעלהתערובתיישוםלפנירקמקשה
אתלמלאהכרחישבתערובתהשימושבטרם

להתבצעועליההכרחיתזופעולה.בחולהסדקים
פניעלהתערובתיישוםלפניבלבדספורותדקות

.המשטח

התמחותדורשואינוופשוטקלהינועצמוהיישום
.ייעודיבציודשימושאולעובדיםמיוחדת

,מגבאומטאטאבאמצעותידניבאופןמבוצעהוא
פניעלהתערובתשלריסוס/התזהי"עאו

.המשטח

טמפרטורותבטווחהמהיריםההקשחהזמני
ההשבתהזמניאתלצמצםמאפשריםנרחב

לאידיאליתהתערובתאתוהופכיםוההפרעה
.בטוןבמשטחיסדקיםואיחוילאיטום

אתמקטין,בטוןמשטחיעבורT-78בהשימוש
ובכך,הסדקיםתוךאלכלורידיםשלחדירתם
הבטוןשלהמבניתהשלמותבשחזורמסייעת
.בלאיוהמשךהתדרדרותומונעת

עבורסדקיםואיחוילאיטוםאידיאליתהתערובת
:בטוןמשטחישלרחבמגוון

גשרי בטון
רצפות מבני תעשייה
כבישי בטון
חניונים
מסלולי המראה והנגרים

:מאפיינים פיסיקליים

,  24הנשיאים ' רח
49550תקוה -פתח

03-9337879: טל
03-9339090: פקס

054-2011005: ארי הריס
info@transpo.co.il;ari@transpo.co.il

מבחן יחידת מדידה מאפיין 
Brookfield <5-10 mPa.S צמיגות
ASTM D2849 0.97 gr/ml צפיפות  

AASHTO T237 דקות30-40 -זמן תגובה חופשית ב
21OC

AASHTO T237 דקות15-20 21OC-חיי בישול ב
ASTM D1310 >100C הבזקנקודת
ASTM D1644 100% הרכב מוצקים
ASTM D638 56.4 mPa מאמץ למתיחה
ASTM D638 5% התארכות  יכולת

ASTM C3986
88.2 mPa

שעות24אחרי 
חוזק ללחיצה

 התרכבות החומר עם החמצן שבאוויר' טמפ–נקודת הבזק
 להשתמש בנתונים אלה רק כקווי יסוד כללייםיש

T-78 Polymer Crack Sealer
חומר פולימרי לאיטום סדקים במבני בטון

בעלת צמיגות נמוכהמתאקרילטתערובת שרף על בסיס מתיל 

בגדליםזמיןT-78התערובתשלהשרףרכיב
.ליטר208אוליטר19של

T-78התערובתשלהאבקתיהמקשהרכיב
מדודותבכמויותלהזמינווניתןבנפרדנארז

.מראש

T-78 Polymer Crack Sealer
עם תפזורת חול קלה

סדקים על פני השטח

בטון

סדקים חודרים

איטום תחתיתי של  
סדקים חודרים

סדק רחב  
מלא בחול  

T-78-ו

mailto:ari@transpo.co.il
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