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אשפורד פורמולה סילר
טכנולוגיית הקשחת בטון המקורית

חושב שבטון חזק?
אנחנו מחזקים אותו יותר.
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אשפורד פורמולה
לשכבה  המשטח  פני  על  הבטון  רכיבי  את  ומחזק  לבטון  שחודר  ריאקטיבי  כימי  נוזל  הוא  פורמולה  אשפורד 
לשחיקה.  גבוהה  עמידות  בעל  חדיר  בלתי  חזק,  דחוס,  בטון  היא  הסופית  התוצאה  במיוחד.   קשיחה 

אשפורד פורמולה חסר ריח וצבע, א-אורגאני, וללא תרכובות אורגניות נדיפות. 

תועלות עיקריות  

בטון דחוס

אשפורד פורמולה חודר וממלא באופן כימי את הנקבוביות מבפנים ובכך הופך את פני הבטון 

למשטח דחוס וחזק בהרבה.

נגד שחיקה

אשפורד פורמולה מקשיח את פני הבטון באופן כימי ומגביר את ההתנגדות לשחיקה ב 32%-. 

נגד אבק

אשפורד פורמולה מתחבר עם מימת הסידן  והופך לחלק אינטגרלי מהבטון ובכך מונע לחלוטין 

היווצרות אבק. הדבר מפחית עלויות תחזוקה ומגן על הסחורה והציוד מפני נזקי אבק.

אשפרה

אשפורד פורמולה פועל מיד ומייצב באופן כימי את פני הבטון הטרי. בנוסף הוא מאיץ ומשפר 

מסיסות במלט פורטלנד ומסייע לבטון להגיע לערכים ההנדסיים שנקבעו.

מבריק

במהלך הזמן בטון שטופל באשפורד פורמולה מקבל ברק דמוי ווקס. כשהמשטח נתון לתנועה 

וניקיון הוא הופך למבריק יותר במקום לפתח סימני שחיקה. 

מקשיח – לרצפות בטון חזקות ועמידות 

ויריעות שונות שעזרו באופן זמני ודרשו החלפה  במשך שנים הגנו על רצפות בטון בציפויים 

השטח  פני  דרך  חדירה  ע"י  אחרת  בגישה  פועל  פורמולה  אשפורד  גבוה.  בלאי  עקב  וחידוש 

ויצירת קריסטלים במשטח הבטון. התגובה הכימית ממלאת את הנקבוביות והחרירים הטבעיים 

ומקשיחה את הבטון לנצח. 
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בטון מטופל באשפורד פורמולהבטון לא מטופל

שריטה פשוטה עם כלי 

מתכתי מדגימה את 

הרכות של בטון לא 

מוקשח. 

הדוגמא בתמונה של 

בטון לא מוקשח מדגימה 

את המבנה הנקבובי 

שגורם לבלאי ושחיקה.  

שריטה של בטון עם 

הקשחה של אשפורד 

פורמולה אינה מעלה 

אבק או מראה שחיקה. 

אשפורד פורמולה חיזק 

את הבטון מבפנים.

הקשחה של אשפורד 

פורמולה ע"י חדירה 

דרך פני הבטון ומילוי 

הנקבוביות והחרירים 

בגידולי קריסטלים. 

ההחלטה נכונה לעכשיו, ובשביל העתיד  

ישנן הרבה אפשרויות וסיבות אך ההחלטה פשוטה. רצפה שטופלה באשפורד פורמולה עומדת מעל לכל המתחרים במבחן 

התוצאה - עלויות אחזקה לאורך זמן והשקעה כלכלית חד פעמית. המשמעות של הקשחה נכונה של הרצפה היא לעשות את 

הדבר הנכון בפעם הראשונה- והאחרונה. 

הפחתת עלויות משמעותית  

• תוצאות ארוכות טווח מוכחות במחיר מינימלי.	

• יישום קבוע, חד פעמי ללא צורך ביישום חוזר של חומרים יקרים, עבודה וזמן השבתה.	

• ביצוע מהיר מקצר את עבודות הבניה ועלות ההשבתה.	

• סוף לעלויות תחזוקה שוטפת-  מעבר לניקיון לא נדרש דבר.	

צמצום השפעה סביבתית  

• שימוש ברצפת הבטון הקיימת כפני המשטח הסופיים.	

• מחזור חיים קבוע- ללא צורך לחדש ולבצע שכבות מחדש.	

• ללא חומרים אורגניים מתנדפים )VOC FREE( גזים רעילים, אדים  או ריחות.	

• 	.)LEED POINTS( מעניק נקודות לקבלת תקן בניה ירוקה

אישורים והכרה  

• נבדק ואושר במכון תקנים האמריקאי 	

• ללא תרכובות אורגניות נדיפות )0(.	

• 	.CE תאימות להנחיות

• עמידה בתקן REACH  האירופאי.	

• מאושר לשימוש במפעלי ומחסני מזון.	
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״אני משוכנע שאשפורד פורמולה היא 
הדרך היחידה שנכונה עבורי ואין לי 

היסוס להמליץ על אשפורד פורמולה״.
קייט מק’קוי, סמנכ”ל תחזוקה מנחת מטוסי מנהלים, פנזויל

נקודות מפרוייקטים   

מפעל HAL  בסין.. 1

מוזיאון אוזנהיים גרמניה.. 2

Medya Ajans, טורקיה.. 3

חניון מכוניות, סין.. 4

תחנת מטרו, וויטנאם.. 5

נמל דקום, דרום קוריאה.. 6

Uline, ויסקונסין ארצות הברית.. 7

מוסך, וירג'יניה ארצות הברית.. 8
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בסיס יציב, מהתחלה
תפוקת העסק שלך דורשת רצפת בטון חזק ומוקשח 

שימושים במגוון תחומים:  

אולמות תצוגה, חניונים ומוסכים, מחסנים, מפעלי תעשיה, חוות שרתים, היכלי ספורט ואיצטדיונים, מרכזים לוגיסטיים, מתקני כליאה,  

משטחי חוץ.

רצפת הבטון שלך היא יותר מבסיס המבנה, היא הבסיס לפרודוקטיביות של העסק שלך. 

 , IKEA, DHL ,CocaCola :לקבלת ביצועים למשך כל החיים, להורדת עלויות תחזוקה לטווח ארוך, תאגידים בכל רחבי העולם כגון

Whirlpool ורבים אחרים בחרו באשפורד פורמולה כדי להקשיח את רצפות הבטון במפעליהם.

בעזרת היישום החד-פעמי, אשפורד פורמולה לעולם לא דורש טיפול חוזר. הוא מספק תוצאות יוצאות דופן למשך כל תקופת החיים 

של רצפת הבטון. לא תצטרך לעכב או לעצור את התפוקות ליום אחד או לשלם הון עבור ביצוע חוזר כצפוי בחומרים אחרים. זאת 

הסיבה שתאגידים מוכרים בכל העולם העדיפו את הביצועים של אשפורד פורמולה.

לאור התוצאות המתועדות הארוכות ביותר בענף -70 שנים וממשיכים לספור,  אשפורד פורמולה הוא הפתרון הבטוח, שמספק 

תוצאות מעבר לציפיות. 

מידע טכני ונתונים  

שקוף, ללא ריח, אינו דליק או מתלקח, אינו רעיל, ללא חומרים אורגניים נדיפים.

שימושים  

בטון, יציקות בטון שמכילים אגריגטים ומרכיבי מלט פורטלנד חשופים. בטון חדש וישן, מחוספס וחלק.

פעולות  

הקשחה, מניעת אבק, מחזק אשפרה, מגן מפני חורים ונקבוביות, התפוררות וסדקים, כפור והפשרה.

אריזה  

• חביות של 208 ל'.	

• מיכלים של 19 ל'.	

זמן אחסון  

• ללא הגבלה.	

• יש לערבב היטב לפני השימוש.	

כושר כיסוי  

כ- 6- 5מטר מרובע לכל ליטר.

כושר הכיסוי עלול להיות מושפע מכמות הנקבוביות והטמפ'.
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הכנת השטח  

• בטון חדש לאחר יציקה – אין צורך בהכנה.	

• בטון ישן- שפשף, טאטא או קרצף לכלוך מהרצפה.	

יישום  

• את היישום מבצעים פעם אחת ותמיד. 	

• יישם על הרצפה במרסס תעשייתי בלחץ נמוך עד לכיסוי מלא של הבטון. 	

• החדר את החומר לבטון במטאטא בעל שיער צפוף ועדין או מכונת פוליש עם מברשות תואמות. 	

• השאר את כל המשטח רטוב במשך 30 דקות.	

• כשהמשטח הופך לחלקלק למגע שטוף במים, שטוף היטב במים והשתמש במגב או מכונת פוליש או כדי לייבש. 	

*ליישום במקומות בעלי דרישות מיוחדות ראה מסמך טכני או פנה לפרטים נוספים.

מגבלות טמפרטורה  

ניתן ליישם בטמפ' 1 צל' ועד 46 מעלות צל'.

זמן ייבוש  

שעה עד 3 שעות. ניתן להשתמש ברצפה לאחר היישום כשהמשטח יבש למגע. בטון חדש דורש זמן התקשות טבעי.

מראה משטח הבטון  

בטון מוחלק יפתח ברק בתוך 4-12 חודשים מהיישום. משטחים אחרים ישמרו על המראה הטבעי והמקורי. להאיץ את הופעת הברק 

ע"י ביצוע פוליש.  

ניקוי ציוד  

שטוף את הכלים והציוד בסבון ומים לפני התייבשות החומר.

צביעה  

• המתן לפחות 7 ימים מגמר היישום לפני צביעת הבטון.	

• בבטון חדש המתן לפחות חודש כדי לאפשר תהליך אשפרה.	

הערות  

• ניתן ליישם על בטון צבעוני רק לאחר ייבוש מלא של היציקה או התייעץ עם בעל מקצוע מוסמך.	

• נגב שאריות מחומרים אחרים )אלומיניום, זכוכית, נירוסטה( לפני התייבשות כדי למנוע אפשרות של גירודים.	

• אשפורד פורמולה הוא חומר שמכיל תרכובת אפקטיבית ביותר. היישום חייב להתבצע ע"י קבלן מוסמך שבקיא בתכונות החומר 	

ובאופן השימוש. לרשותך מסמך טכני לעיון נוסף.
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שיפור ההתנגדות לשחיקה  

779 C ASTM - בדיקת שחיקה

ללא טיפול – 0% שיפור.

לאחר טיפול באשפורד פורמולה - שיפור של 32.5%.

התקשות משופרת  

856 C ASTM )בדיקה פטרוגרפית )התקשות עיסה

מספר גרגירים לחים שנותרו בבטון.

עומק 150-250 מיקורמטר.

)מספר גרגירים קטן מעיד על ייבוש טוב יותר(

חיכוך גבוה  

.1028 C ASTM -בדיקת חיכוך

יעילות החיכוך בבטון מוחלק -אשפורד פורמולה מול אריח בטון.

יחס גבוה מייצג משטח פחות חלקלק.

משטח רטוב- אריח בטון  0.47, אשפורד פורמולה 0.69.

משטח יבש- אריח בטון  0.71, אשפורד פורמולה 0.86.

עמידות ללחצים )התנגדות השפעה גבוהה(  

805 C ASTM -בדיקת עמידות

התנגדות לחציבת פטישון שמידט.

שיפור של 13.3% מול משטח בטון ללא טיפול.

קשירה  

.3359 D ASTM - בדיקת שיפור קשירה של פני שטח

דביקות ציפויים: 

• עבור אפוקסי, שיפור של 22% במשטחים לא מטופלים.	

•  ללא שינוי בדביקות לציפוי פוליאוריתן.	

חדירות   

בדיקת דרגת חלחול.

טפטוף מגובה 2.13 מ' על משטח בגודל 125 מ"מ מרובע שטופל באשפורד פורמולה- רק  0.022 

מיליליטר לשעה. לאחר מספר ימים הבדיקה הפכה ללחה אך ללא סימני חדירה.

בליה  

.23 G ASTM - בדיקת בליה מחשיפה לאור

בחשיפה למים ואור אולטרא סגול לא נמצאו סימני בליה על משטח שטופל באשפורד פורמולה.
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הערה  

המידע הטכני מסופק להערכת פרופיל ביצועי כללי לשימוש נכון באשפורד פורמולה. מעבדות בלתי תלויות ביצעו את הבדיקות תחת 

תנאי בקרה מתועדים. 

תחזוקה
הוראות תחזוקה  

קרצוף יסודי ונמרץ של הבטון במים ע"י מטאטא בעל שיער קשה יביא לתוצאות טובות. יש להפעיל לחץ בעת הניקוי. יישום תכנית 

התחזוקה שלהלן תאפשר לאשפורד פורמולה להמשיך את התהליך הריאקטיבי  עם הבטון לאחר הסרת חלקיקי לכלוך עד לקבלת 

רצפה נוצצת ומבריקה.

תוצאות מיטביות לכל החיים  

ניקוי רצפת האשפורד פורמולה נוח, זול ומספק ברק דומה לרצפת שיש שמתעצם עם השנים. עם אשפורד פורמולה אין כיסוי 

שמתנפח לבועות, לא צריך לקלף או ליישם חומרים נוספים. ביצועי רצפה שעברה טיפול, כמו יריעות משי, משתבחים עם הזמן בעזרת 

תחזוקה נאותה וניקוי בסיסי.

הקפדה על ביצוע הוראות התחזוקה יבטיחו ביצועים יוצאי דופן לכל החיים.

מיד לאחר היישום  

• ההקשחה ומניעת אבק יחלו לפעול בזמן הייבוש הרגיל של בטון חדש ובתוך 24-48 חודשים. 	

• הרצפה תיראה כמו בטון רגיל עם ברק עדין )בגימור מחוספס של הבטון לא יראה הבדל ניכר(. 	

• הצפיפות והחוזק של הבטון ישתפר מיד. יש להמנע מנזקים לרצפה )ברגים, מסמרים וכו'( לאחר סיום היישום.	

• כדי להאיץ את התפתחות ההברק ניתן לבצע פוליש וקס בבד ליטוש שחור ב 1,800 עד RPM 3,000 או לעבור במכונת שטיפה עם 	

סיבי ניילון גסים-בינוני מדי יום. 

3-6 חודשים לאחר יישום  

• אם הוראות התחזוקה בוצעו כנדרש, משטח בטון מוחלק  יפתח מראה חלק ומבריק. 	

הערה: הברק לא יפתח על משטח בטון בגימור גס.  

• במשטח בטון מוחלק שעבר טיפול ניתן להבחין ב"הזעה" כתוצאה מדחיית הבטון. 	

12 חודשים לאחר היישום  

• גימור קשיח כגרניט יתפתח על המשטח.	

• המשטח ידחה ספיגת שומנים והכתמה מנוזלים.	



ת ו י פ י צ ל ר  ב ע מ י  ו פ י צ

אשפורד פורמולה
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מה השוני
ירוק מיומו הראשון.

אשפורד פורמולה והקונספט של הקשחת בטון היו "ירוקים" עוד לפני שהירוקים הפכו לתנועה. האפקט התמידי והקבוע של התרכובת 

המיוחדת חוסך כסף זמן ואנרגיה בשיעור משמעותי לאורך זמן. התכונות הירוקות של אשפורד פורמולה הופכות את המוצר לבחירה 

האולטימטיבית ליוזמות בניה ברת קיימא  השכיחות בימינו.

 : )GREEN( אשפורד פורמולה שימש כפתרון מוביל בפרוייקטים שעמדו בדרגות תאימות של התקינה ברת הקיימא בארצות הברית

.status Platinum LEED , Gold LEED ,Silver LEED

• חיסכון בהוצאות אנרגיה	

• הפחתת השפעה סביבתית 	

• אין התנדפות או פליטת גזים	

• שיפור תכונות טרמיות	

• הגברת אור יום- ברק והחזרת אור	

אם פעילות במשך יותר מ- 70 שנים של אשפורד פורמולה אינן מספיקות להוכחת ביצועים ועמידות, אנחנו מציעים 20 שנות אחריות 

על ביצועי מוצר.


