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EMACO NANOCRETE AP)AP אמאקו ננוקריט(
פריימר חד-רכיבי על בסיס צמנט להגנה פעילה

תיאור
אמאקו ננוקריט AP הוא פריימר פעיל להגנה על מוטות 
זיון, אשר מחזיר את הסביבה ל-pH גבוה ובנוסף, מכיל 

תוספים פעילים אשר מעכבים שיתוך.
הדבקה  כדיס  גם  לשמש  יכול   AP ננוקריט  אמאקו 

בתיקוני טיט מאוחרים יותר.
אשר  לשימוש  מוכן  חומר  הוא   AP ננוקריט  אמאקו 
מכיל צמנט פורטלנד, חומרי מילוי מדורגים היטב, אבקה 

שניתנת לפיזור מחדש ותוספים מיוחדים.
כאשר הוא מעורבב במים, אמאקו ננוקריט AP יוצר דיס 
אותו ניתן ליישם, במברשת, על מוטות הזיון החשופים, 
או ישירות על משטח הבטון הלח שהוכן, כשהוא משמש 

כשכבת הדבקה.

תחומי יישום
אמאקו ננוקריט AP משמש להגנה על מוטות זיון:

כאשר המוטות גלויים ועומק הכיסוי האפשרי קטן     •
מ-10 מ”מ  

כאשר הבטון מזוהם בכלורידים  •
בסביבות אגרסיביות כאשר נדרשת הגנה נוספת  •

כאשר מבוצעים תיקונים על מוטות זיון חשופים תוך    •
R2 שימוש באמאקו ננוקריט  

כאשר לוח הזמנים באתר הבנייה אינו מאפשר יישום    •
של טיט תיקון מיד לאחר ניקוי מוטות הזיון.  

לשיפור  גם   AP ננוקריט  באמאקו  להשתמש  ניתן 
ידנית  שיושם  תיקון  טיט  של  ויישום  הדבקה  תכונות 

בתנאים ובעובי שכבה קיצוניים.

כיסוי / צריכה
כ-1.5 ק”ג אבקה יבשה לכל מ”ר עם עובי שכבה של 

1 מ”מ.
פני  חיספוס  במידת  ותלויה  תאורטית  היא  זו  צריכה 
יש  זו  מסיבה  וכו’.  פחת,  הזיון,  מוטות  כמות  השטח, 
להתאים את הכמויות לכל עבודה ועבודה על ידי ביצוע 

בדיקות באתר.

אריזה, אחסון וחיי מדף
אמאקו ננוקריט AP ארוז בפחי פלסטיק במשקל 4 ק”ג 

ו-15 ק”ג. הפחים ניתנים לסגירה חוזרת.
המדף  חיי  ויבשים.  קרירים  מחסן  בתנאי  לאחסן  יש 
שלא  מקורית  באריזה  חודשים   24 הם  אלו  בתנאים 

נפתחה.

יתרונות
עומד בכל התקנים הלאומיים והבינלאומיים     •

החשובים להכנת מוטות זיון במערכות לתיקון בטון.  
בעל תכונות עיכוב החלדה מצוינות, תוך שמירה על    •

סביבה בעלת pH גבוה.  
מכיל מעכבי שיתוך פעילים להגנה נוספת על מוטות    •

הזיון.  
מכיל פולימרים אשר מגבירים את ההידבקות     •

למוטות הזיון.  
אמאקו ננוקריט AP אינו משפיע על חוזק העקירה    •

של מוטות הזיון.  
התאמה מושלמת לשימוש עם מוטות זיון ובטון או    •

תערובות טיט המשמשות לתיקונים.  
אשפרה מהירה לחסכון בזמן ובכסף.  •

פשוט לערבב עם מים.  •
רב-שימושי: ניתן לשימוש גם כדיס הדבקה לשיפור    •
ההידבקות ועובי היישום של תערובות טיט לתיקון    

של אמאקו על משטחי בטון מוכנים.  
צבע אפור בהיר/אוף-וייט לבקרה קלה על כיסוי     •

הזיון באתר.  
מסופק באריזה אטומה לאוויר, עם סגירה רב-    •

פעמית.  
Cr[VI] ’2 חל”מ(. תכולת כרומט נמוכה )  •

הוראות שימוש
1. הכנת המשטח

מוטות זיון
שלו  הלוואי  ומוצרי  השיתוך  אזורי  כל  את  לנקות  יש 
)חלקיקי חלודה רופפים, שברים( בכל היקף מוטות הזיון 
בדרישות  לעמוד  ההכנות  על  לציפוי.  המיועד  החשוף 

.ISO 8501-1 / Sa2 קבוצה ISO 12944-4 תקן
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בטון
הדבקה  כשכבת  משמש   AP ננוקריט  אמאקו  כאשר 
ויציבים  לחלוטין  נקיים  להיות  פני השטח  על  בטון,  על 

מבחינה מבנית.
יש להסיר בטון או טיט פגום או מזוהם, לדוגמא בעזרת 

התזת חצץ או מים בלחץ גבוה.
יש להרוות את פני שטח הבטון במים, אך להסיר עודפי 

מים לפני יישום החומר בעזרת אוויר דחוס או מטליות.

2. ערבוב
יש למזוג לתוך כלי נקי את הכמות המינימלית של מים 

נקיים, לא מזוהמים.
כמות המים הנדרשת: 0.22 עד 0.26 ליטר לק”ג אבקה, 

כתלות בצמיגות הרצויה.
AP לאט ולערבב  אמאקו ננוקריט  יש להוסיף אבקת 
למקדחה  שמחוברת  מתאימה  כף  בעזרת  או  ידנית 
חשמלית במהירות נמוכה )מקס’ 400 סל”ד( עד לקבלת 

מרקם חלק וסמיך.
יש לתת לתערובת אמאקו ננוקריט AP לעמוד למשך 5 
דקות כדי לאפשר הרוויה מלאה של פולימרים שעוברים 
לשוב  יש  השימוש  לפני   .)redispersible( מחדש  פיזור 

ולערבב מעט, עד לקבלת תערובת נטולת גושים.
הערה: אין לעבור על כמות המים המירבית הנדרשת.

3. יישום דיס
הטמפטורה  כאשר   AP ננוקריט  אמאקו  ליישם  אין 
נמוכה מ-50C או גבוהה מ-350C, או כאשר הטמפרטורה 
צפויה לרדת אל מתחת ל-00C ב-24 השעות הקרובות.

אין ליישם אמאקו ננוקריט AP על משטחים קפואים או 
על משטחים שמכוסים בכפור.

כפריימר על מוטות זיון
יש ליישם את החומר בשכבה אחידה בעובי של 1 מ”מ 
לפחות )כ-1.5 ק”ג/מ”ר( על כל היקף מוט הזיון שהוכן, 
התקשות  לאחר  רכה.  צבע  במברשת  שימוש  תוך 
מספקת של השכבה הראשונה )כ-30 עד 90 דקות(, יש 

ליישם שכבה שנייה, גם כן בעובי 1 מ”מ.

יש לבנות עובי ציפוי של כ-2 מ”מ בשתי שכבות.
 AP ננוקריט  אמאקו  של  זו  שנייה  ששכבה  חשוב 
תתקשה במידה מספקת )כתלות ביישום(, לפני יישום 

טיט התיקון.
ידני, ניתן לבצע זאת  כאשר טיט התיקון מיושם באופן 

לאחר כשעתיים.
לשכבת  לתת  יש  בהתזה,  מיושם  התיקון  טיט  כאשר 

ההכנה להתייבש במשך 8 שעות לפחות 
.)200C-ב(

כדיס הדבקה
 AP אמאקו ננוקריט  ולהכניס את תערובת  יש ליישם 
תוך  מראש  והוספג  שהוכן  הלח,  המשטח  לתוך  היטב 
אמאקו  מברשת  )לדוגמא,  מתאימה  במברשת  שימוש 

ננוקריט(.
צריכה טיפוסית היא 2-3 ק”ג למ”ר.

על שכבת  רטוב-על-רטוב  טיט התיקון  ליישם את  יש 
לשכבת  לאפשר  אין   .AP ננוקריט  אמאקו  ההדבקה 

דיס ההדבקה להתייבש!

אשפרה
זמן האשפרה תלוי בתנאי הסביבה. יש להגן מפני גשם 

עד להתקשות סופית.

ניקוי כלים
לאחר  במים.  לנקות  ניתן  רטוב,  עודו  החומר  כאשר 
התייבשות/אשפרה, ניתן להסיר את החומר רק באופן 

מכאני.

נקודות לתשומת לב
אין ליישם אמאקו ננוקריט AP בטמפרטורות     •

.+350C -50+ או גבוהות מC -נמוכות מ  
אין להוסיף צמנט, חול או חומרים אחרים אשר     •
.AP עלולים להשפיע על תכונות אמאקו ננוקריט  

אין להוסיף מים או טיט טרי לתערובת טיט אשר     •
התחילה כבר להתקשות.  

בריאות ובטיחות
כמו עם מוצרים אחרים אשר מכילים צמנט פורטלנד, 

עמ’ 2 מתוך 3
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החומר הצמנטי אמאקו ננוקריט AP עלול לגרום לגירוי. 
יש להימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך עם העור. 
בכמות  מיד  לשטוף  יש  העיניים,  עם  מגע  במקרה של 
לפנות  יש  לפחות.  דקות   15 למשך  מים  של  גדולה 
לרופא. במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף את העור 

ביסודיות. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
למידע נוסף אודות מוצר זה, יש לעיין בדף נתוני הבטיחות 

של החומר.

תכונות טכניות

יחסית  ובלחות   210C ± 20C-ב נמדדים  זמני התקשרות 
של 60% ± 10%. בטמפרטורות גבוהות יותר זמנים אלו 

יתקצרו, וטמפרטורות נמוכות יותר - יתארכו.
סטטיסטיות  תוצאות  הם  המוצגים  הטכניים  הנתונים 
ערכי  המובטחים.  המינימום  לנתוני  מתאימים  ואינם 

הטולרנס מתוארים בתקני הביצועים המתאימים.
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