
DOT REPAIR MIX
Department Of  Transportation

מאושר לתיקוני כביש/מיסעות, תערובת משובחת לתיקוני בטון

תיאור המוצר - DOT הינו חומר רב שימושי לתיקונים המותאם לעבודה בסביבה רטובה, המוצר מכיל

RAPID SET CAMENT הידראולי, תוספים איכותיים וחול איכותי המותאם ל- ASTM C33, אינו מכיל 
מתכות וכלורידים. המוצר הינו חד רכיבי לערבוב במים בלבד לצורך השגת תערובת זורמת, אידיאלית להשגת 

חוזק מהיר  גבוה והתכווצות נמוכה. DOT – מותאם לעומסים ולתנועה בתוך 60 דקות.

יישומים - לתיקוני מסעות וכבישי בטון, בניית גשרים, רצפות חניונים, רמפות בטון, תיקון תפרים וסגירת בורות 

בכבישים ומסלולי תעופה.

הכנת שטח - השטח יהיה נקי מאבק, שמנים וחומרים זרים, תשתית יציבה ללא חלקים רופפים, אספלט וחומרי 

אשפרה, יש ליישם ע”ג תשתית מחוספסת, רוויה/לחה, ללא מים עומדים. 

הכנת החומר - יש להשתמש בכלי קיבול ייעודי וערבל מכני בעל מהירות סיבוב איטית יש להכין צוות, כלים 

וחומרים מראש לצרוך עבודה רציפה בהתחשב בזמן העבידות הקצר יחסית של המוצר. 

יש להשתמש במים נקיים: כמות מים מדודה )2.8-4.7 ליטר( לשק 25 ק”ג.

יש להוסיף עד 4.7 ליטר מים כאשר מוסיפים אגרגט נקי ויבש .

ערבוב החומר למשך כ- 1-3 דקות עד לקבלת חומר הומוגני יש להוסיף את תכולת השק תוך כדיי ערבול לכלי 

המכיל את כמות המים הנדרשת.

אין לשנות את התערובת המוכנה )תוספת מים וכו’( לקבלת חוזק גבוה יש להשתמש בכמות מים מינימלית 

המותרת.

בכפוף לתנאי מזג אויר וזמני עבידות של החומר. ניתנת אפשרות לשינויים    

קלים  בכמות  המים כמו כן ניתן להוסיף שקיות:

SET CONTROL - מעכב להארכת זמן עבידות המוצר.
FLOW CONTROL – פלסטיסייזר לשיפור זרימה ועבידות של החומר.

יישום החומר - אין לעבוד בשכבות אלא להגיע לעובי הנדרש בשכבה אחת, יש לעבד לרמת גימור סופי  

בהקדם האפשרי, ניתן להשתמש בכלים ייעודיים להתקנה, מאלג’ )אנכי אופקי( מטאטא 

)אופקי( אין ליישם על גבי תשתית קפואה, יישום החומר בטווח טמפרטורה32° - °5.

ניתן ליישום בעוביים 12 מ”מ - 150 מ”מ לעוביים גדולים יותר ניתן להוסיף עד 100%     

אגרגט נקי ויבש עד גודל 18 מ”מ  )לפי המלצת הספק(

אשפרה - יש לאשפר במהלך השעה הראשונה בלבד מרגע שהמוצר מתבהר ומאבד את הברק הראשוני.
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מהיר- פתיחה	 
   לתנועה לאחר 1 שעה מיציקה 

עמיד	 
   אורך חיים בתנאים קשים 

מבני	 
   לתקונים ולבטון חדש 

רב שימושי	 
   לתקוני בטון, מיסעות, עיגון ברזל, גשרים,  

   רמפות וחניונים, מדרגות ותבנית יציקה 

ייחודי	 
    למסלולי תעופה לתיקון בשעת חירום

עובי יישום	 
   12-150 מ”מ 

מותאם לתקן	 
 ASTM C 928   

DOT REPAIR MIX

Highlights:

•  FAST
Ready for traffic and loading in 1 hour

•  DURABLE 
Formulated for long life in critical applications

•  STRUCTURAL 
For repair and new construction 

•  MULTI-PURPOSE 
Use for concrete repair, highway repair, dowel 
bar retrofit, construction of pavements & bridges, 
parking decks, ramps, sidewalks, steps, joint 
repair, formed work and more

CONFORMS TO:
ASTM C928
California Test No. 551

MANUFACTURER:
CTS Cement Manufacturing Corp.
11065 Knott Ave., Suite A
Cypress, CA 90630
Tel: 800-929-3030
Fax: 714-379-8270
Web: www.CTScement.com
E-mail: info@CTScement.com  

PRODUCT NAME:
Rapid Set® DOT REPAIR MIX

DESCRIPTION: Rapid Set DOT REPAIR MIX is a high performance, fast setting, multi-purpose repair material.  
Durable in wet environments, DOT REPAIR MIX is a blend of Rapid Set hydraulic cement, high performance 
additives and ASTM C33 concrete sand.  DOT REPAIR MIX is non-metallic and no chlorides are added.  Mix DOT 
REPAIR MIX with water to produce a flowable, quality repair material that is ideal where fast strength gain, high 
durability and low shrinkage are desired.  DOT REPAIR MIX is ready for traffic and loading within 1 hour.

USES:  Use DOT REPAIR MIX for concrete repair, highway repair, dowel bar retrofit, construction of pavements and 
bridges, parking decks and ramps, sidewalks and steps, joint repair and formed work.  DOT REPAIR MIX contains 
an air-entraining admixture, in some geographical areas, for freeze thaw durability.

ENVIRONMENTAL ADVANTAGES: Use DOT REPAIR MIX to reduce your carbon footprint and lower your 
environmental impact.  Production of Rapid Set cement emits far less CO2 than portland cement.  Contact your 
Rapid Set representative for LEED values and further environmental information.

APPLICATIONS:  Apply DOT REPAIR MIX in thicknesses from 1/2" to 4" (1.2 cm to 10.2 cm).  For thicker applications, 
DOT REPAIR MIX can be extended with up to 100% clean, dry coarse aggregate (up to 3/4") conforming to ASTM C33.

SURFACE PREPARATION:  For repairs, application surface shall be clean, sound and free from any materials that 
may inhibit bond such as oil, asphalt, curing compound, acid, dirt and loose debris.  Mechanically abrade surface 
and remove all unsound material.  Apply DOT REPAIR MIX to a thoroughly saturated surface with no standing water. 

MIXING: The use of a power driven mechanical mixer, such as a mortar mixer or a drill-mounted mixer, is 
recommended.  Organize work so that all personnel and equipment are in place before mixing.  Use clean potable 
water.  DOT REPAIR MIX may be mixed using 3 to 4.5 quarts (2.8 L to 4.3 L) of water per 55-lb (25 kg) bag.  
Use up to 5 quarts (4.7 L) when extended with dry coarse aggregate.  Use less water to achieve higher 
strengths. Place the desired quantity of mix water into the mixing container.  While the mixer is running add DOT 
REPAIR MIX.  Mix for the minimum amount of time required to achieve a lump-free, uniform consistency (usually 
1 to 3 minutes).  Do not retemper.

PLACEMENT:  DOT REPAIR MIX may be placed using traditional construction methods.  Organize work so that 
all personnel and equipment are ready before placement.  Place, consolidate and screed quickly to allow for 
maximum finishing time.  Use a method of consolidation that eliminates air voids.  On flat work, do not install in 
layers; install full depth sections and progress horizontally.  Do not wait for bleed water; apply final finish as soon 
as possible.  DOT REPAIR MIX may be troweled, floated or broom finished.  The working time for DOT REPAIR MIX 
is 10 to 25 minutes at 70°F (21°C).  To extend working time use Rapid Set® SET Control® set retarding admixture 

www.CTScement.com
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High Performance Concrete Repair Material
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 DOT REPAIR MIX נתונים טכניים

תכולת שק+ תוספת 
100% אגרגט במשקל

תכולת שק+תוספת 60% 
תערובתתכולת שק )בלבד(אגרגט במשקל

נפח14 ליטר19.5 ליטר25 ליטר

מגפ”ס 22.7         1 ש'מגפ”ס 19.3         1 ש’מגפ"ס 17.2         1 ש’

חוזק ללחיצה
ASTMC109MOD

ASTM C39

מגפ”ס 34.5         3 ש’מגפ”ס 31.7         3 ש’מגפ”ס 29.0         3 ש’

מגפ”ס 48.3       28 ש’מגפ”ס 46.9       28 ש’מגפ”ס 44.8       28 ש’

מגפ”ס 51.8         7 יוםמגפ”ס 49.7         7 יוםמגפ”ס 48.3         7 יום

מגפ”ס 65.5       28 יוםמגפ”ס 62.1       28 יוםמגפ”ס 58.7       28 יום

מגפ”ס 3.1           4 ש’מגפ”ס 2.7           4 ש’מגפ”ס 2.7           4 ש’
חוזק לכפיפה
ASTM C78 מגפ”ס 4.83         7 יוםמגפ”ס 4.5         7 יוםמגפ”ס 4.1         7 יום

מגפ”ס 6.2         28 יוםמגפ”ס 5.8         28 יוםמגפ”ס 5.5         28 יום

מודול אלסטיות30,000                7 יום28,000                7 יום27,000                7 יום
ASTM C469 35,000              28 יום31,000              28 יום27,500              28 יום

חוזק למתיחהמגפ”ס 4.8           7 יוםמגפ”ס 3.4           7 יוםמגפ”ס 2.7           7 יום
ASTM C496

ASTM C666 procesure A מגפ”ס 6.2         28 יוםמגפ”ס 4.1         28 יוםמגפ”ס 2.9         28 יום

עמידות למעגלי קפיאהעמידות 95%מחזורים300
)AIR CURE(

גוון - גוון פני השטח הסופי של המוצר עשוי להשתנות בכפוף ליישום. ניתן לגוון את המוצר. 

בטיחות - הימנע משאיפת אבק המוצר בזמן הערבוב. יש להגן על העיניים והעור בזמן עבודה ובמידת הצורך לשטוף במים זורמים במקרה של 
מגע בעיניים יש להיוועץ ברופא.

צריכה ועובי לעבודה - 1 שק 25 ק”ג נותן כ-14 ליטר כשמוסיפים 60% משקלי אגרגט נקי, הנפח המתקבל הוא 20 ליטר. כשמוסיפים 100% 

אגרגט נקי )אחד לאחד( מתקבלת תערובת בנפח של 25 ל'. 

אריזה ואחסון - שק 25 ק”ג. 

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות יש לעיין ב-MSDS  של המוצר.


