
 

 

 

 

 

    
    LIQUI HARDLIQUI HARDLIQUI HARDLIQUI HARDליקוי הארד ליקוי הארד ליקוי הארד ליקוי הארד     ----הוראות יישום הוראות יישום הוראות יישום הוראות יישום 

 ניתן ליישום על פני רצפת בטון שאושפרה עם מים בלבד לאחר  ניתן ליישום על פני רצפת בטון שאושפרה עם מים בלבד לאחר  ניתן ליישום על פני רצפת בטון שאושפרה עם מים בלבד לאחר  ניתן ליישום על פני רצפת בטון שאושפרה עם מים בלבד לאחר LIQUI HARLIQUI HARLIQUI HARLIQUI HARאת האת האת האת ה    •
    . . . .  שעות מגמר ההחלקה ואילך שעות מגמר ההחלקה ואילך שעות מגמר ההחלקה ואילך שעות מגמר ההחלקה ואילך24242424    ----כ כ כ כ 

----0.200.200.200.20החומר ייושם באמצעות מרסס או יפוזר באמצעות מטאטא עם שער רך בכמות של החומר ייושם באמצעות מרסס או יפוזר באמצעות מטאטא עם שער רך בכמות של החומר ייושם באמצעות מרסס או יפוזר באמצעות מטאטא עם שער רך בכמות של החומר ייושם באמצעות מרסס או יפוזר באמצעות מטאטא עם שער רך בכמות של     •
מ שהוא מ שהוא מ שהוא מ שהוא """"ורה אחידה על פני הרצפה עורה אחידה על פני הרצפה עורה אחידה על פני הרצפה עורה אחידה על פני הרצפה עבצבצבצבצHARD HARD HARD HARD ---- LIQUI LIQUI LIQUI LIQUI    ----יש לפזר את היש לפזר את היש לפזר את היש לפזר את ה. . . . רררר""""ממממ//// ליטר ליטר ליטר ליטר0.250.250.250.25

 המספיקה לכסות  המספיקה לכסות  המספיקה לכסות  המספיקה לכסות HARD HARD HARD HARD ---- LIQUI LIQUI LIQUI LIQUIעל פני הרצפה צריכה להיות שכבת על פני הרצפה צריכה להיות שכבת על פני הרצפה צריכה להיות שכבת על פני הרצפה צריכה להיות שכבת . . . . ייספג בבטוןייספג בבטוןייספג בבטוןייספג בבטון
ל יש ל יש ל יש ל יש """"מרגע שהמשטח הוצף כנמרגע שהמשטח הוצף כנמרגע שהמשטח הוצף כנמרגע שהמשטח הוצף כנ. . . . מחדש עקבת נעל אדם לאחר מספר שניות מרגע הדריכהמחדש עקבת נעל אדם לאחר מספר שניות מרגע הדריכהמחדש עקבת נעל אדם לאחר מספר שניות מרגע הדריכהמחדש עקבת נעל אדם לאחר מספר שניות מרגע הדריכה

י הברשה ורפרוף באמצעות מטאטא עם שער רך י הברשה ורפרוף באמצעות מטאטא עם שער רך י הברשה ורפרוף באמצעות מטאטא עם שער רך י הברשה ורפרוף באמצעות מטאטא עם שער רך """"את הנוזל לתוך הבטון עאת הנוזל לתוך הבטון עאת הנוזל לתוך הבטון עאת הנוזל לתוך הבטון ע" " " " החדירהחדירהחדירהחדיר""""לללל
    . . . . רב הלוך וחזוררב הלוך וחזוררב הלוך וחזוררב הלוך וחזורבצורת שתי ועבצורת שתי ועבצורת שתי ועבצורת שתי וע

ולחכות ולחכות ולחכות ולחכות , , , ,  במשך כל הזמן במשך כל הזמן במשך כל הזמן במשך כל הזמןHARD HARD HARD HARD ----LIQUILIQUILIQUILIQUI    ----יש לדאוג שהמשטח יהיה רטוב עםהיש לדאוג שהמשטח יהיה רטוב עםהיש לדאוג שהמשטח יהיה רטוב עםהיש לדאוג שהמשטח יהיה רטוב עםה    •
הדבר יכול הדבר יכול הדבר יכול הדבר יכול ( ( ( ( כאשר דורכים עליו כאשר דורכים עליו כאשר דורכים עליו כאשר דורכים עליו " " " " לללל''''גגגג""""ויתנהג כויתנהג כויתנהג כויתנהג כ" " " " משטח מחליקמשטח מחליקמשטח מחליקמשטח מחליק""""שהמשטח יהפוך לשהמשטח יהפוך לשהמשטח יהפוך לשהמשטח יהפוך ל

בתנאים של מזג אויר חם עם רוחות הנוזל בתנאים של מזג אויר חם עם רוחות הנוזל בתנאים של מזג אויר חם עם רוחות הנוזל בתנאים של מזג אויר חם עם רוחות הנוזל ). ). ). ). לקחת עד שעה תלוי בתנאי הסביבהלקחת עד שעה תלוי בתנאי הסביבהלקחת עד שעה תלוי בתנאי הסביבהלקחת עד שעה תלוי בתנאי הסביבה
יש לעבור יש לעבור יש לעבור יש לעבור " " " " לללל''''גגגג""""ד לאחר הפיכת הנוזל לד לאחר הפיכת הנוזל לד לאחר הפיכת הנוזל לד לאחר הפיכת הנוזל למימימימי. . . .  דקות בלבד דקות בלבד דקות בלבד דקות בלבד15151515    ----לאחר כלאחר כלאחר כלאחר כ" " " " לללל''''גגגג""""יהפוך ליהפוך ליהפוך ליהפוך ל

ל אין להרשות שקטעי ל אין להרשות שקטעי ל אין להרשות שקטעי ל אין להרשות שקטעי """"בכל אחד מהשלבים הנבכל אחד מהשלבים הנבכל אחד מהשלבים הנבכל אחד מהשלבים הנ). ). ). ). ''''סעיף דסעיף דסעיף דסעיף ד ( ( ( (----לשלב הביצוע הבאלשלב הביצוע הבאלשלב הביצוע הבאלשלב הביצוע הבא
י הברשה במטאטא י הברשה במטאטא י הברשה במטאטא י הברשה במטאטא """"באם קטע מהרצפה התייבש יש להרטיבו עבאם קטע מהרצפה התייבש יש להרטיבו עבאם קטע מהרצפה התייבש יש להרטיבו עבאם קטע מהרצפה התייבש יש להרטיבו ע. . . . רצפה יהיו יבשיםרצפה יהיו יבשיםרצפה יהיו יבשיםרצפה יהיו יבשים

יש לתת תשומת יש לתת תשומת יש לתת תשומת יש לתת תשומת . . . . אין להוסיף מים למשטח המטופלאין להוסיף מים למשטח המטופלאין להוסיף מים למשטח המטופלאין להוסיף מים למשטח המטופלHARD HARD HARD HARD ---- LIQUI LIQUI LIQUI LIQUIי תוספת י תוספת י תוספת י תוספת """"או עאו עאו עאו ע
ם ולשפות הרצפה הנוטים להתייבש מהר יותר משאר ם ולשפות הרצפה הנוטים להתייבש מהר יותר משאר ם ולשפות הרצפה הנוטים להתייבש מהר יותר משאר ם ולשפות הרצפה הנוטים להתייבש מהר יותר משאר לב לקטעי רצפה נקבוביילב לקטעי רצפה נקבוביילב לקטעי רצפה נקבוביילב לקטעי רצפה נקבוביי

    . . . . חלקי המשטחחלקי המשטחחלקי המשטחחלקי המשטח
יש להתיז עליו יש להתיז עליו יש להתיז עליו יש להתיז עליו " " " " לללל''''גגגג""""או לאו לאו לאו ל////וווו" " " " חלקחלקחלקחלק"""" הופך את המשטח ל הופך את המשטח ל הופך את המשטח ל הופך את המשטח לHARD HARD HARD HARD ----LIQUILIQUILIQUILIQUI    ----לאחר שהלאחר שהלאחר שהלאחר שה    •

ההתזה יכולה להתבצע באמצעות מרסס מים היוצר תרסיס של ההתזה יכולה להתבצע באמצעות מרסס מים היוצר תרסיס של ההתזה יכולה להתבצע באמצעות מרסס מים היוצר תרסיס של ההתזה יכולה להתבצע באמצעות מרסס מים היוצר תרסיס של . . . . שכבת מים דקהשכבת מים דקהשכבת מים דקהשכבת מים דקה
    ותבטל את התנהגותותבטל את התנהגותותבטל את התנהגותותבטל את התנהגות" " " " לא חלקלא חלקלא חלקלא חלק""""פעולה זו תהפוך את המשטח למשטח פעולה זו תהפוך את המשטח למשטח פעולה זו תהפוך את המשטח למשטח פעולה זו תהפוך את המשטח למשטח . . . . טיפות מיםטיפות מיםטיפות מיםטיפות מים

מ מ מ מ """"בשלב זה יש להבריש פעם נוספת את הרצפה באמצעות המטאטא עבשלב זה יש להבריש פעם נוספת את הרצפה באמצעות המטאטא עבשלב זה יש להבריש פעם נוספת את הרצפה באמצעות המטאטא עבשלב זה יש להבריש פעם נוספת את הרצפה באמצעות המטאטא ע". ". ". ". לללל''''גגגג""""הההה
לחומר לחדור לשכבת השחיקה כלומר לחזור על הפעולות אשר בפיסקה לחומר לחדור לשכבת השחיקה כלומר לחזור על הפעולות אשר בפיסקה לחומר לחדור לשכבת השחיקה כלומר לחזור על הפעולות אשר בפיסקה לחומר לחדור לשכבת השחיקה כלומר לחזור על הפעולות אשר בפיסקה " " " " עזורעזורעזורעזור""""לללל

    . . . . אחרונה בסעיף ב וסעיף גאחרונה בסעיף ב וסעיף גאחרונה בסעיף ב וסעיף גאחרונה בסעיף ב וסעיף ג
א א א א " " " " משטח חלקמשטח חלקמשטח חלקמשטח חלק""""לאחר ההברשה יש לחכות לכך שהמשטח יהפוך פעם נוספת ללאחר ההברשה יש לחכות לכך שהמשטח יהפוך פעם נוספת ללאחר ההברשה יש לחכות לכך שהמשטח יהפוך פעם נוספת ללאחר ההברשה יש לחכות לכך שהמשטח יהפוך פעם נוספת ל •

במהלך השטיפה יש במהלך השטיפה יש במהלך השטיפה יש במהלך השטיפה יש . . . . ני המשטח במיםני המשטח במיםני המשטח במיםני המשטח במיםבשלב זה יש לשטוף ביסודיות את פבשלב זה יש לשטוף ביסודיות את פבשלב זה יש לשטוף ביסודיות את פבשלב זה יש לשטוף ביסודיות את פ". ". ". ". לללל''''גגגג""""
    ---- HARD HARD HARD HARD    ----מ לסלק את שאריות המ לסלק את שאריות המ לסלק את שאריות המ לסלק את שאריות ה""""להבריש את הרצפה במטאטא עם שער רך עלהבריש את הרצפה במטאטא עם שער רך עלהבריש את הרצפה במטאטא עם שער רך עלהבריש את הרצפה במטאטא עם שער רך ע

LIQUILIQUILIQUILIQUIמפני המשטחמפני המשטחמפני המשטחמפני המשטח . . . .    
    
    
    



 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

בנקודה זו בנקודה זו בנקודה זו בנקודה זו . . . . י סילוק כל שאריות המים מעליוי סילוק כל שאריות המים מעליוי סילוק כל שאריות המים מעליוי סילוק כל שאריות המים מעליו""""יש לייבש ביסודיות את המשטח עיש לייבש ביסודיות את המשטח עיש לייבש ביסודיות את המשטח עיש לייבש ביסודיות את המשטח ע    •
    בזמןבזמןבזמןבזמן. . . . הרצפה תראה כבטון חשוף כאלו לא בוצע כל תהליך של הספגת נוזלהרצפה תראה כבטון חשוף כאלו לא בוצע כל תהליך של הספגת נוזלהרצפה תראה כבטון חשוף כאלו לא בוצע כל תהליך של הספגת נוזלהרצפה תראה כבטון חשוף כאלו לא בוצע כל תהליך של הספגת נוזל

שמצביעים על כך שיש שמצביעים על כך שיש שמצביעים על כך שיש שמצביעים על כך שיש " " " " חלקיםחלקיםחלקיםחלקים""""הייבוש של הרצפה יכולים להישאר עדיין קטעים הייבוש של הרצפה יכולים להישאר עדיין קטעים הייבוש של הרצפה יכולים להישאר עדיין קטעים הייבוש של הרצפה יכולים להישאר עדיין קטעים 
י התזת י התזת י התזת י התזת """" יש לסלק את שאריות החומר ע יש לסלק את שאריות החומר ע יש לסלק את שאריות החומר ע יש לסלק את שאריות החומר ע....HARD HARD HARD HARD ---- LIQUI LIQUI LIQUI LIQUIעדיין על פני הרצפה עדיין על פני הרצפה עדיין על פני הרצפה עדיין על פני הרצפה 

רצוי בזמן הניקוי רצוי בזמן הניקוי רצוי בזמן הניקוי רצוי בזמן הניקוי . . . . מים וחזרה על תהליך הייבוש עד שפני המשטח יבשים לחלוטיןמים וחזרה על תהליך הייבוש עד שפני המשטח יבשים לחלוטיןמים וחזרה על תהליך הייבוש עד שפני המשטח יבשים לחלוטיןמים וחזרה על תהליך הייבוש עד שפני המשטח יבשים לחלוטין
 ....הסופי להשתמש בשואב מיםהסופי להשתמש בשואב מיםהסופי להשתמש בשואב מיםהסופי להשתמש בשואב מים

    
טי רצפה את הרצפה ולאסוף כל העודפים על מנת לדאוג שלא יישארו טי רצפה את הרצפה ולאסוף כל העודפים על מנת לדאוג שלא יישארו טי רצפה את הרצפה ולאסוף כל העודפים על מנת לדאוג שלא יישארו טי רצפה את הרצפה ולאסוף כל העודפים על מנת לדאוג שלא יישארו יש לייבש עם סמרטויש לייבש עם סמרטויש לייבש עם סמרטויש לייבש עם סמרטו: : : : חשובחשובחשובחשוב

    . . . .  על פני הרצפה על פני הרצפה על פני הרצפה על פני הרצפהHARD HARD HARD HARD ---- LIQUI LIQUI LIQUI LIQUI----כל שאריות של חומר הכל שאריות של חומר הכל שאריות של חומר הכל שאריות של חומר ה
או לשאריות שלו להתייבש על פני השטח של או לשאריות שלו להתייבש על פני השטח של או לשאריות שלו להתייבש על פני השטח של או לשאריות שלו להתייבש על פני השטח של " " " " הארדהארדהארדהארד----ליקוויליקוויליקוויליקווי""""בשום מקרה אין לאפשר לבשום מקרה אין לאפשר לבשום מקרה אין לאפשר לבשום מקרה אין לאפשר ל: : : : אזהרהאזהרהאזהרהאזהרה

 משטח  משטח  משטח  משטח יש לדאוג להסרת כל העודפים מהרצפה התייבשות עודפי חומר עליש לדאוג להסרת כל העודפים מהרצפה התייבשות עודפי חומר עליש לדאוג להסרת כל העודפים מהרצפה התייבשות עודפי חומר עליש לדאוג להסרת כל העודפים מהרצפה התייבשות עודפי חומר על....הרצפה המטופלתהרצפה המטופלתהרצפה המטופלתהרצפה המטופלת
יש לשטוף מייד במים שאריות חומר יש לשטוף מייד במים שאריות חומר יש לשטוף מייד במים שאריות חומר יש לשטוף מייד במים שאריות חומר . . . . הבטון עלול להשאיר כתמים לבנים שלא ניתנים להסרההבטון עלול להשאיר כתמים לבנים שלא ניתנים להסרההבטון עלול להשאיר כתמים לבנים שלא ניתנים להסרההבטון עלול להשאיר כתמים לבנים שלא ניתנים להסרה

    ....אלומיניום או משטחים מצוחצחים מאוד כדי למנוע היווצרות כתמים על המשטחיםאלומיניום או משטחים מצוחצחים מאוד כדי למנוע היווצרות כתמים על המשטחיםאלומיניום או משטחים מצוחצחים מאוד כדי למנוע היווצרות כתמים על המשטחיםאלומיניום או משטחים מצוחצחים מאוד כדי למנוע היווצרות כתמים על המשטחים, , , , מזכוכיתמזכוכיתמזכוכיתמזכוכית
    

    


