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)S90 אמאקו ננוקריט( EMACO S90
טיט הרבצה תיקסוטרופי, חד-רכיבי לגימור אטום למים של בטון

תיאור
המכילה  במפעל  מבוקרת  תערובת  הוא   S90 אמאקו 
פולימרים  היטב,  מדורג  חול  הידראוליים,  מקשרים 
הניתנים לפיזור מחדש אשר יובשו בהתזה, וסיבי פולי-

אקרילוניטריל.
אמאקו S90 הוא מוצר חד-רכיבי שמכיל ריכוז נמוך של 

כרומט )Cr-VI   חל”מ( וכן צמנט פורטלנד.
לאחר ערבוב עם מים, מתקבל טיט הרבצה תיקסוטרופי 
אשר  פולימר  עם  מודיפיקציה  שעבר  בסיבים  מחוזק 

משמש לגימור אטום למים של בטון. 
ניתן ליישם אמאקו S90 בכף טייחים או בהתזה, ולאחר 

אשפרה צבעו אפור בהיר עשיר.

שימוש
בעלי  בטון  מבני  של  למים  אטום  וחוץ  פנים  לגימור 
אוויר,  חורי  אוויר,  כיסי  )כגון  אחידים  לא  משטחים 
ובמקרה של בטון מתוקן – הבדלים בצבע/מרקם(, תוך 

יצירת משטח אידיאלי לקבלת ציפויי הגנה.
דוגמאות ליישומים:

כשכבת הרבצה חיצונית על מבנים בסביבות     -
החשופות לתנאי מזג אויר קשים  

במנהרות  -
במערות ומרתפים  -

במאגרי מים  -

להחלקה מקומית של מצעי רצפות הנתונים     -
לתעבורה קלה/בינונית.  

יתרונות
עמידות  •

עומד בלחצי מים חיוביים ושליליים  -  
חדיר לאדי מים  -  

חוזק קשירה גבוה לבטון ולמדה  -  

קל ליישום  •
דורש שימוש במים בלבד כנוזל ערבוב  -  
תיקסוטרופי – אידיאלי ליישום בהתזה  -  

כלכלי  •
תחזוקה בסטנדרט גבוה על ידי ניקוי במים/קיטור    -  

בלחץ גבוה   

אסתטי  •
גימור נאה וחלק  -  

ניתן לקבל גרסאות בצבעים שונים.  -  

אריזה ואחסון
 25 של  לרטיבות  עמידים  בשקים  ארוז   S90 אמאקו 
כפור  מפני  שמוגן  ויבש  מוגן  במקום  לאחסן  יש  ק”ג. 
וטמפרטורות גבוהות באופן קיצוני. למוצר חיי מדף של 
להשתמש  אין  הסגורה.  המקורית  באריזה  חודשים   6

במוצר אם השק פגום.

הוראות יישום
הכנת המשטח

על המשטחים המיועדים ליישום שכבת ההרבצה להיות 
נקיים ואיתנים מבחינה מבנית. יש להסיר בהתזת חול 
או חצץ את כל שאריות חומרי השחרור מתבניות, גריז, 
אבק, מי צמנט, פריחה אורגנית וכל חומר מזהם אחר 

אשר עלול להשפיע לרעה על ההידבקות.
של  אחרים  אזורים  או  אוויר  כיסי  לתקן  או  להסיר  יש 

חוסר אחידות.
תיקוני  דורשים  יותר אשר  נרחבים  נזקים  של  במקרה 
עומק של מעל 20 מ”מ, יש לבצע תיקון מבני  תוך שימוש 

באחד מסוגי הטיט לתיקון מסדרת S של אמאקו.
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)S90 אמאקו ננוקריט( EMACO S90

וחללים  חורים  למילוי   S90 באמאקו  להשתמש  ניתן 
קטנים.

של  נאות  לא  כיסוי  או  חשוף  זיון  ברזל  של  במקרה 
 AP ננוקריט  באמאקו  תחילה  לטפל  יש  זיון,  ברזל 

נציג  יש להתייעץ עם  נוסף אודות מוצרים אלו,  למידע 
החברה.

המים  כל  את  ולהסיר  במים  המשטח  את  להרוות  יש 
.S90 העודפים לפני יישום אמאקו

צריכת נוזל / ערבוב
יישום בכף טייחים

4.0-4.5 ל’ מים ל-25 ק”ג אבקה
יישום בהתזה

4.0-5.0 ל’ מים ל-25 ק”ג אבקה

פלסטית  תערובת  לקבלת  עד  באיטיות  לערבב  יש 
והומוגנית.

זמן שמישות
ב-200C, יש ליישם את הטיט בתוך 30 עד 60 דקות.

יישום
יישום בכף טייחים

יש להתחיל בשכבת חספוס כשכבת הדבקה ולהמשיך 
בבניית שכבות בשיטת רטוב-על-רטוב עד לעובי כולל 

של 5 מ”מ.
יישום בהתזה

יש להתחיל בשכבת הדבקה דקה מאוד אשר מיושמת 
רטוב-על- בשיטת  שכבות  בבניית  ולהמשיך  בהתזה 

רטוב עד לעובי כולל של 5 מ”מ.
בלבד,  קוסמטיות  למטרות  מיושם   S90 אמאקו  כאשר 
ניתן  מים,  בלחץ  לעמידות  דרישה  אין  כאשר  כלומר, 

להגביל את עובי השכבה הכולל למינימום של 2 מ”מ.
יש להתייעץ  5 מ”מ,  על  עולה  ליישום שכבות שעוביין 

עם נציג החברה.

אשפרה
יש להקפיד תמיד למנוע התייבשות מהירה של אמאקו 
S90 שיושם זה עתה על ידי ריסוס או יישום חומר אשפרה 

נישא במים.
זמני התקשרות והתקשות משתנים והם תלויים בתנאי 

הסביבה.
מומלץ שלא ליישם אמאקו S90 בטמפרטורות נמוכות 

.300C - 50+ וגבוהות מC - מ
יש להימנע גם מיישום בקרינת שמש מלאה.

הערה
עשויים להתרחש שינויי צבע קלים בתוך אותה      -

אצווה או בין מספר אצוות; הבדלים אלו יופיעו בטיט    
הקשוי.  

יש להמתין לפחות 3 ימים )עדיף 7 ימים – כתלות     -
באיכות מי הערבוב( לפני יישום שכבה טרייה של    

מוצר מסדרת S של אמאקו.  
לאחר 3 ימים )7 ימים( ניתן ליישם מעל לאמאקו      -

S90 מערכת הגנה חדירה לאדי מים.  

בריאות ובטיחות
אמאקו S90 מבוסס על צמנט ועשוי לגרום לגירוי בעור 
ובעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן. מומלץ 
להשתמש במסכות אבק. יש לשטוף מיד כל התזה לא 
מים  בעזרת  לעיניים  או  העור  על  החומר  של  מכוונת 
לקבלת  לפנות  יש  מתמשך,  גירוי  של  במקרה  נקיים. 

ייעוץ רפואי.
במקרה של בליעה, יש להשקות במים או בחלב ולטפל 

באופן סימפטומלי. יש לפנות לקבלת ייעוץ רפואי.

ניתן לקבל גיליון נתוני בטיחות המוצר עבור מוצר זה על 
פי בקשה.
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*S90 מאפיינים טכניים של אמאקו

אבקה  ק”ג  ל-25  מים  ל’   4.0 עם  נמדדו  התוצאות   *
.200C-בתנאי מעבדה ב
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