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קצת עלינו:

ג‘נסיס	א.ב	בע”מ	מייבאת	ומשווקת	חומרים	מגוונים	לבנייה	ולתעשייה.

החברה	מתמחה	בפתרונות	לבנייה	ותעשייה	ומייצגת	את	החברות	המובילות	בתחומן.

המוצרים	המשווקים	לתחומי	בניין	והתעשייה	מיועדים	ל:	איטום,	הדבקה,	שיקום,	עיגון	

שחזור	והגנה,	ציפוי	וניקוי.

ג’נסיס	א.ב	בע”מ	משווקת	את	המוצרים	הבאים:

	 חומרי	איטום	צמנטיים	

	 		 	 	 חומרים	לתיקון	ושיקום	

	 חומרי	איטום	פוליאוריטניים	ביטומנים	

	 		 	 חומרי	איטום	פוליאוריטניים	

	 		 	 חומרי	איטום	ביטומניים	

	 פיות	הזרקה	

	 חומרי	איטום	בהזרקה	

	 חומרים	לייצוב	קרקע	

	 פתרונות	שונים	לאיטום	תפרי	התפשטות	

	 עצרי	מים	

	 סילרים	לבטון	אבן	ועץ	

	 דבקים	ומוספים	לאריחים	

	 דבקים	לעיגון	קוצים	

	 דבקים	להדבקת	אבן,	מתכת	ועץ	

	 תוספים	לטיח	ובטון	

	 חומרי	ניקוי	מיוחדים	

	 מיכלים	לחימום	ביטומן	

	 אביזרים	שונים	לריתוך	וקיבוע	יריעות	
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עצרי מים
HYPER STOP DB

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים

תאור
Hyper Stop DB	-	עצר	מים	הידרופילי	על	בסיס	בנטונייט.	כאשר	עצר	המים	נחשף	למגע	

ממושך	עם	מים,	החומר	ההידרופילי	סופח	את	המים	אל	תוך	המבנה	המולקולארי	ותופח.	
התפיחה	המירבית	מעל	250%.

מידות	חתך	ואריזה	

אריזהמידות	חתךמוצר

DB	201515x20מ”א	42	סה”כ	כ”א,	מ”א	6	גלילים	7

DB	251515x25מ”א	30	סה”כ	כ”א,	מ”א	6	גלילים	5

DB	251919x25מ”א	30	סה”כ	כ”א,	מ”א	5	גלילים	6

HYPER SEAL DP
עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים

תאור
Hyper Seal DP	-	עצר	מים	על	בסיס	גומי	הידרופילי.	כאשר	עצר	המים	נחשף	למגע	ממושך	

עם	מים,	החומר	ההידרופילי	סופח	את	המים	אל	תוך	המבנה	המולקולארי	ותופח.	התפיחה	
המירבית	מעל	320%.

מידות	חתך	ואריזה	

אריזהמידות	חתךמוצר

DP	201020x10מ”א	100	סה”כ	כ”א,	מ”א	10	גלילים	10

DP	200520x5מ”א	200	סה”כ	כ”א,	מ”א	10	גלילים	20

DP 200420x4מ”א	250	סה”כ	כ”א,	מ”א	10	גלילים	25

DP	200320x3מ”א	100	סה”כ	כ”א,	מ”א	10	גלילים	10

DP	250725x7מ”א	60	סה”כ	כ”א,	מ”א	10	גלילים	6

HYPER SEAL DP-H
עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים הנחשפים למגע עם מים מלוחים.

תאור
Hyper Seal DP-H	-	עצר	מים	על	בסיס	גומי	הידרופילי.	כאשר	עצר	המים	נחשף	למגע	

ממושך	עם	מים,	וגם	מי	ים	מלוחים	בריכוז	מלח	עד	3%,	החומר	ההידרופילי	סופח	את	המים	אל	
תוך	המבנה	המולקולארי	ותופח.	התפיחה	המירבית	110%.

אריזהמידות	חתךמוצרמידות	חתך	ואריזה	

DP	2010	H20x10מ”א	100	סה”כ	כ”א,	מ”א	10	גלילים	10

DP	2520	H25x20מ”א	25	סה”כ	כ”א,	מ”א	12.5	גלילים	2

DP	2507     25x7מ”א	60	סה”כ	כ”א,	מ”א	10	גלילים	6
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HYPER SEAL DPS-200
עצר דבק מים מתנפח.

תאור
חומר	הידרופילי	משחתי,	חד	רכיבי,	התופח	בטבילה	במים,	תפיחה	מירבית	כ-100%.

משמש	כדבק	וכעצר	מים	תופח.

QUELLMAX
עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים

תאור
רצועת	מים	הידרופילי	על	בסיס	בנטונייט	נתרני	לאיטום	מישקי	הפסקת	יציקת	בבטון.

מידות	חתך	ואריזה	

אריזהמידות	חתך

18x24מ”א	30	סה”כ	כ”א,	מ”א	5	גלילים	6

10x20מ”א	20	סה”כ	כ”א,	מ”א	5	גלילים	4

SYNKOFLEX
עצר מים פולימרי דביק אינו תלוי במגע עם מים ולכן מתאים במיוחד לשימוש בחורף.

מידות	חתך	ואריזה	

RAM NEK
עצר מים פולימרי דביק אינו תלוי במגע עם מים ולכן מתאים במיוחד לשימוש בחורף.

משמש גם כפרט גמר בקצה יריעות ביטומניות וחלקי מבנה תת קרקעי.
מידות	חתך	ואריזה	

CONSEAL
עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים על בסיס בנטונייט.

מידות	חתך	ואריזה	

אריזהמידות	חתךמוצר

SYNKOFLEX15X50מ”א	32	סה”כ	כ”א	1מ”א	רצועות	32

אריזהמידות	חתךמוצר

RAM NEK15X70מ”א	20	סה”כ	כ”א	1מ”א	רצועות	20

אריזהמידות	חתךמוצר

CS23125X15מ”א	30	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	6

אריזהמידות	חתךמוצר

CS23525X15מ”א	30	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	6

SWELLCAULK
עצר דבק מים מתנפח.

תאור
חומר	הידרופילי	משחתי,	חד	רכיבי,	התופח	בטבילה	במים,	תפיחה	מירבית	עד	350%.

משמש	כדבק	וכעצר	מים	תופח.

SWELLABLE PASTE
משחת דבק עצר מתנפח על בסיס פוליאורטן תפיחה מירבית עד 450% 

מיקום	תרמיל	290	מ"מ
נקניק	600	מ"ל
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אריזהמידות	חתךמוצר

CS10220X15מ”א	60	סה”כ	כ”א	מ”א	7.5		גלילים	8

CONSEAL
עצר מים גומי בוטילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים.

מידות	חתך	ואריזה	

אריזהמידות	חתךמוצר

BENTOBAR+ 20X1020X10מ”א	50	סה”כ	כ”א	מ”א	10		גלילים	5

BENTOBAR+ 20X2020X20מ”א	50	סה”כ	כ”א	מ”א	10		גלילים	5

BENTOBAR+ 25X1525X15מ”א	30	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	6

BENTOBAR+ 25X2025X20מ”א	30	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	6

BENTOBAR +  
עצר מים הידרופילי על בסיס בנטונייט.

כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך 
המבנה המולקולרי ותופח. התפיחה המיירבית מעל 340%.

צבע שחור ו/או ירוק
מידות	חתך	ואריזה	

אריזהמידות	חתךמוצר

BENTOBAR+ SALT WATER20X10מ”א	50	סה”כ	כ”א	מ”א	10		גלילים	5

BENTOBAR+ SALT WATER20X25מ”א	30	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	6

BENTOBAR+ SALT WATER
עצר מים הידרופילי על בסיס מים למים מלוחים

כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך 
המבנה המולקולרי ותופח. התפיחה המיירבית 3% מים מלוחים מעל 300%.

צבע אדום בורדו
מידות	חתך	ואריזה	

אריזהמידות	חתךמוצר

POLYBAR+SALT 20X520X5מ”א	50	סה”כ	כ”א	מ”א	10		גלילים	5

POLYBAR+SALT 20X1020X10מ”א	90	סה”כ	כ”א	מ”א	10		גלילים	9

POLYBAR+SALT 20X2020X20מ”א	45	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	9

POLYBAR+SALT 20X3020X30מ”א	30	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	6

POLYBAR+SALT 30X3030X30מ”א	15	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	3

POLYBAR+ SALT
עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטנים הנחשפים למגע עם מים מלוחים ולמים מזוהמים.

POLYBAR+ SALT  עצר מים על בסיס גומי הידרופילי. כאשר עצר המים נחשף למגע 
ממושך עם מים וגם מים מלוחים בריכוז של 3% החומר ההדרופילי סופח את המים אל תוך 

המבנה המולקולרי ותופח, התפיחה המירבית מעל 230%.
צבע צהוב

	מידות	חתך	ואריזה

ניתן	לקבל	חתכים	נוספים
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אריזהמידות	חתךמוצר

POLYBAR+SUPERSWELL 20x520x5מ”א	50	סה”כ	כ”א	מ”א	10		גלילים	5

POLYBAR+SUPERSWELL 20X1020x10מ”א	90	סה”כ	כ”א	מ”א	10		גלילים	9

POLYBAR+SUPERSWELL 20x2020x20מ”א	45	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	9

POLYBAR+SUPERSWELL 20x3020x30מ”א	30	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	6

POLYBAR+SUPERSWELL 30x3030x30מ”א	15	סה”כ	כ”א	מ”א	5		גלילים	3

POLYBAR + superswell
עצר מים לתפיחה גדולה במיוחד. לריכוז מים מלוחים עד 10% מלח.

polybar + superswell
עצר	מים	על	בסיס	תרכובת	גומי	ייחודית,	בעל	תפיחה	גדולה	ומתאים	למים	מלוחים	בריכוז	עד	

10%	מלח.	תפיחה	מירבית	מעל	450%.
מידות	חתך	ואריזה	

ניתן	לקבל	חתכים	נוספים

אריזהיחידותמידותמוצר

SEALING PLUGמ"מ	בקרטון221	יחידות	100

SEALING PLUGמ"מ	בקרטון241	יחידות	100

SEALING PLUGמ"מ	בקרטון261	יחידות	100

SEALING PLUGמ"מ	בקרטון321	יחידות	100

SEALING PLUGמ"מ	בקרטון341	יחידות	100

SEALING PLUG
פקק לאיטום פתחי איוורור בתבניות.

פקק	האיטום	הינו	סוג	של	עצר	מים	המתאים	גם	למים	מלוחים	בריכוז	עד	3%	מלח.
תופח	במים	בריכוז	של	3%	מלח	תפיחה	עד	200%

מידות	חתך	ואריזה	

טבעות ופקקים הידרופיליים

אריזהמידותמוצר

SEALING UFOמ"מ	בקרטון12	יחידות	100

SEALING UFOמ"מ	בקרטון17	יחידות	100

SEALING UFOמ"מ	בקרטון24	יחידות	100

SEALING UFOמ"מ	בקרטון31	יחידות	50

SEALING UFOמ"מ	בקרטון39	יחידות	50

SEALING UFO טבעות 
טבעות איטום לסדקים סביב שומרי מרחק לתבניות מתאים גם למים מלוחים בריכוז של עד 

3% מלח. תפיחה מירבית למים בריכוז עד 3% מלח תפיחה עד 200%
מידות	חתך	ואריזה	

רשת לקיבוע עצרי מים
מידות	

1	מטר	אורך
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SEISMI - EVA
מערכת לאיטום תפרים ססמיים במיבנים

מידות	חתך	ואריזה	

מחבר איטום
UFO מחבר החלקה לאיטום ברזל זיון מעוגן עם טבעת

המחבר	הינו	סוג	של	עצר	מים	המתאים	גם	למים	בריכוז	של	3%	מלח,	תפיחה	עד	200%
מידות

אריזהמידות	חתך

לפי	מטר	אורך	כולל	דבק25	עד	150	מ”מ	רוחב

מחבר איטום עם רצועה
המחבר	הינו	סוג	של	עצר	מים	המתאים	גם	למים	בריכוז	של	3%	מלח,	תפיחה	עד	200%

מידות
15	מ"מ,		בשק	50	יח'	בקרטון	400	יח'

מחבר לקיבוע טבעות עם רצועה
סגרי סטריפ, פתרון לאיטום שומרי מרחק מp.v.c לתבניות

הסגר	תופח	מיידית	במגע	עם	מים.

אריזהשקיתמוצר

500	יחידות	בקרטון50	יח'מחבר	איטום	15	מ"מ

500	יחידות	בקרטון50	יח'מחבר	איטום	20	מ"מ

500	יחידות	בקרטון50	יח'מחבר	איטום	23	מ"מ

500	יחידות	בקרטון50	יח'מחבר	איטום	26	מ"מ

500	יחידות	בקרטון50	יח'מחבר	איטום	30	מ"מ
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סרטי אטימה ופרופיל גיבוי
פרופיל גיבוי

פרפיל גיבוי ספוגי לתפרים
מידות:	קוטר	10	מ”מ,	15	מ”מ,	20	מ”מ,	25	מ”מ,	30	מ”מ,	50	מ”מ

סרט בוטילי אלומיניום
סרט לאיטום עם גומי בוטילי מצד אחד וציפוי מגן אלומינום מצד שני.

לאיטום	פחים	ואיסכורית	מרזבים,	בטון,	פלסטיק	זכוכית	ועוד.
uv	עמיד	אלומיניום	ציפוי	בעל

מידות:
קיים	במידות	רבות	בין	10	ס”מ	עד	30	ס”מ

סרט בוטילי לבן
סרט לאיטום עם גומי בוטילי מצד אחד וציפוי מגן לבן מצד שני.

לאיטום	פחים	ואיסכורית	מרזבים,	בטון,	פלסטיק	זכוכית	ועוד.
uv	עמיד	אלומיניום	ציפוי	בעל

מידות:	רוחב:	75	מ”מ	אורך	10	מ’,	רוחב	100	מ”מ	אורך	10	מ’

סרט בוטילי פליז
סרט לאיטום עם גומי בוטילי מצד אחד וציפוי בד מצד שני.

בעל	הקשרות	טובה	לחומרים	במריחה	מצויין	ליישום	מתחת	לריצוף	בחדרים	רטובים
מידות:	החל	מ	75	מ”מ	עד	150	מ”מ	באורכים	משתנים.

MAXFLEX XJS
סרט אטימה גמיש לתפרים וסדקים
סרט	מTPE	שמשני	צידיו	יריעה	פליז.

למריחת	חומרי	אטימה	צמנטים.
120	מ"מ	*	50	מ"א מידות:	
140	מ"מ	*	30	מ"א 	
170	מ"מ	*	30	מ"א 	
220	מ"מ	*	30	מ"א 	
325	מ"מ	*	30	מ"א 	
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חומרי הזרקה

SEALBOSS 1500
שרף פוליאורטני דו רכיבי לאיטום פרצות מים

תאור
שרף	פוליאוריטני	דו	רכיבי	בשפורפרות	המוזרק	בלחץ	נמוך	לעצירת	פרצות	מים.

אריזה
600cc	-	שפורפרת

SEALBOSS 1510
שרף פוליאורטני לאיטום פרצות מים

תאור
שרף	פוליאוריטני	המוזרק	בלחץ	לעצירת	פרצות	מים

אריזה
שרף	מיכל	3.785	ליטר	,	מיכל	19	ליטר

זרז	מיכל	0.3785	ליטר,	מיכל	1.89	ליטר.

SEALBOSS 1570
שרף פוליאורטני גמיש לאיטום פרצות מים

אריזה
שרף	מיכל	3.785	ליטר	,	מיכל	19	ליטר.

זרז	מיכל	0.3785	ליטר,	מיכל	1.89	ליטר.

FLEX GEL 2
שרף פוליאורטני גמיש במיוחד )ג’ל( לאיטום פרצות מים, בעל אישור NSF למי שתיה.

אריזה
מיכל	19	ליטר.

SEALBOSS 1640
שרף פוליאורטני דו רכיבי לאיטום פרצות מים ומילוי חללים.

אריזה
600cc	-	שפורפרת

OAKUM
חבל לספיגת חומרי הזרקה וליצירת מחסום לפני פריצות מים

שקית	320	גרם	8	יח'	2.6	מטר	אורך,	קופסא	2.9	ק"ג	8	יח'	3	מטר	כ"א אריזה		

ארגז	22.7	ק"ג	231	מטר	אורך 	
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SPETEC F-400 
שרף פוליאורטני גמיש לאיטום פרצות מים

תאור
שרף	פוליאוריטני	נוזלי	המוזרק	בלחץ	אל	תוך/מאחורי	אלמנט	בניין	כדי	לעצור	מים	זורמים.

אריזה
שרף		-	חביונית	20	ק”ג

מזרז	-	מיכל	2	ק”ג

SPETEC H-100
שרף פוליאוריטני לאיטום פרצות מים

תאור
שרף	פוליאוריטני	נוזלי	המוזרק	בלחץ	לאלמנט	בניין.

אריזה
שרף		-	חביונית	20	ק”ג

מזרז	-	מיכל	2	ק”ג

MAXEPOX INJECTION
חומר הזרקה אפוקסי דו רכיבי למילוי ושיקום

תאור
הזרקה	למילוי	חורים	וחללים,	עיגון	וחיזוק	מבנים	

אריזה

1	ק”ג,	2	ק”ג	,	5	ק”ג

MAXGROUT  INJECTION
חומר הזרקה צמנטי חד רכיבי

תאור
הזרקה	למילוי	ייצוב	במבנים

אריזה
שקים	20	ק”ג

MAXCLEAR  INJECTION
חומר הזרקה סילוקסני 

תאור
חומר	הזרקה	לאיטום	קפילרי		לקירות

אריזה
5	ק”ג,	25	ק”ג
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RASCOR AY 408
חומר הזרקה על בסיס אקרילי מגוון

תאור
חומר	על	בסיס	אקרילי	מגוון	דו	רכיבי	)2X4(	המוזרק	בלחץ	בסביבה	רטובה	ולחה	בלבד

אריזה
	-	A
	-	B

מים	20	ק”ג

25	ק”ג
5.5	ק”ג

RASCOR FLEX PU 512F
חומר הזרקה פוליאורטני חד רכיבי 

תאור
מיועד	לעצירת	פריצות	מים	חזקות	

אריזה
20	ליטר	)22	ק”ג(

RASCOR FLEX PU 110X
חומר הזרקה פוליאורטני דו רכיבי להפסקת פרצות מים

תאור
חומר	דו	רכבי	גמיש	מתאים	לאיטום	סדקים	באלמנטיים	קונסטורקטיביים	של	המבנה.

נניתן	להזרקה	במכונה	חד	רכיבית

אריזה
20	+	20	ליטר

MAXCLEAR  INJECTION CREAM
משחת הזרקה

 תאור
חומר	הזרקה	לאיטום	קפילרי	לקירות	מבנים

אריזה
נקניק	600	סמ”ק,	פחית	5	ליטר

R-70
חומר לניקוי מכונות הזרקה

אריזה
19	ליטר

MAXURETHANE INJECTION CLEANER
חומר לניקוי מכונות הזרקה

אריזה
5	ליטר,	25ליטר
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פיות הזרקה

מגוון פיות הזרקה לפוליאורטן, אפוקסי, אקרילטים וצמנטיים.

PREDIMAX
צינור עובי “חכם” להזרקה לאיטום מישקי יציקה מתאים במיוחד להתקנה בתנאי טבילה 

במים.

אריזה
100	מ”א	בגליל

צינורות הזרקה

CAM-11
צינור עובי להזרקה לאיטום מישקי יציקה.

אריזה
50	מ”א	בגליל
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QUIKRETE
מלט הידראולי מהיר התקשות לאיטום פרצות מים

תאור
מלט	הידראולי	לאיטום	פרצות	מים.

חומר	צמנטי	המכיל	תוספים	מיוחדים	המעניקים	לחומר	חוזק	גבוה	והתקשות	מהירה.
אריזה

דלי	4.5	ק”ג
דלי	9.1	ק”ג

דלי	22.7	ק”ג

איטום מעברי צנרת
STOPAQ

חומר לאיטום מעברי צנרת/כבלים
תאור

חומר	משחתי	ייעודי	המכיל	כמות	מדודה	ומאוזנת	של	חומרים	שונים.
החומר	מבטיח	איטום	מלא	של	החלל	בין	מעברי	קדח/	שרוול	בקיר	לבין	צינור	כבל	המוחדר	

דרך	השרוול.
אריזה

שפורפרת	-	530	גרם
שקית	-	2	ק”ג

פח	-	20	ק”ג

DRIZORO
 MAXPLUG

מלט הידראולי לאיטום פרצות מים
תאור

מלט	הידראולי	לאיטום	פרצות	מים.
חומר	צמנטי	המכיל	תוספים	מיוחדים	המעניקים	לחומר	חוזק	גבוה	והתקשות	מהירה.

אריזה
דלי	5	ק”ג

דלי	25	ק”ג

איטום תשתית רטובה
WET PATCH HE 208 R

חומר איטום משחתי לתיקון פגיעות/ליקויים במערכת איטום ביטומנית או בחומרים אחרים 
בתנאי רטיבות

תאור
חומר	איטום	משחתי	על	בסיס	ביטומן	מושבח	פולימרים	לביצוע	מהיר	של	פעולות	תיקון	

למערכת	איטום	ביטומנית	וחומרים	אחרים	לעצירת	נזילות	מים	דרך	מערכת	איטום	ו/או	חיפוי.
אריזה

מיכל	פח	של	כ-	12.1	ליטר	
מיכל	3.4	ליטר	

תרמילים
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פריימרים
AQUADOUR

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים לציפוי/שכבת בסיס
תאור

פריימר	למערכות	פוליאורטניות	וביטומניות.	יישום	קל	ובטוח,	ניתן	ליישום	על	משטחים	סופגים	
או	שאינם	סופגים	כגון	בטון	מתכות	שונות	אספלט	עריכי	קרמיקה	ועוד.

אריזה
1	+	3	ק”ג,			2.5	+	7.5	ק”ג,				5	+	15	ק”ג

MICRISEALER PU
פריימר חד רכיבי 100% מוצקים מבוסס פוליאוריטן

תאור
אידאלי	עבור	כל	סוגי	התשתיות	לחומר	צמיגות	נמוכה	מאוד	והספגה	מצויינת	על	בטון	יבש	או	

לח	או	משטח	לא	נקבובי.
אריזה

5	ליטר,	20	ליטר

בורניט פריימר
פריימר ומשחה ביטומנית

תאור
נוזל	ביטומני	על	בסיס	מים.	משמש	כמקשר	למשחה	ביטומנית.

אריזה
10	ליטר
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חומרי אטימה וציפוי
HYPERDESMO PB 2K

ממברנה פוליאורטנית-ביטומנית נוזלית דו רכיבית גמישה להגנה ואיטום
 תאור

לאיטום	יסודות	קירות	תמך,	מקלחות,	מטבחים,	גגות	וכו’
אריזה

20	+	20	ליטר
5	+	5	ליטר

HYPERDESMO PB MONO
ממברנה פוליאורטנית-ביטומנית חד רכיבית  להגנה ואיטום

תאור
לאיטום	יסודות	קירות	תמך,	מקלחות,	מטבחים,	גגות	וכו’

אריזה
5	ק”ג

20	ק”ג

HYPERDESMO PB LV
ממברנה פוליאורטנית-ביטומנית חד רכיבית להגנה ואיטום

תאור
ליישום	בחדרים	רטובים,	קירות	מרתף	וכו’

אריזה
5	ק”ג

20	ק”ג

HYPERDESMO PB 1K
פוליאורטן משולב בביטומן נוזלי חד רכיבי

תאור
pvcו	גיברית	ברזל,	לצינורות	מעולה	הצמדות

אריזה
1	ק”ג

HYPERDESMO 2KW
מערכת איטום והגנה פוליאורטנית לאיטום והגנה על מיכלי מים, מאגרי שפכים ומי שתיה

אריזה
1.5	+	7.5	ק”ג

HYPERDESMO ADY
uv נוזל פוליאורטני אליפטי חד רכיבי שקוף עמיד

תאור
ציפוי	והגנה	למשטחי	בטון,	קירות	אבן,	שיש,	קרמיקה	וגרניט	פורצלן.

כמו	כן	לשכבה	שחיקה	לרצפות	תעשייתיות	וחניונים	עיליים.
אריזה

4	ליטר
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HYPERDESMO T
uv פוליאורטן נוזלי חד רכיבי שקוף וגמיש לאיטום והגנה עמיד בפני קרינת

תאור
איטום	עליון	על	עץ,	דקים,	שיש,	קרמיקה	ומרפסות	מרוצפות

אריזה
4	ליטר

HYPERDESMO LV
uv ממרנה פוליאורטנית נוזלית חד רכיבית וגמישה להגנה ואיטום עמידת

תאור
איטום	והגנה	על	גבי	מתכת,	פח	מגולוון,	צמנטבורד,	קירות	גבס,	בלוק	אשבונד	גגות	בטון	וגגות	

קלים	)איסכורית,	אסבסט(	ויריעות	ביטומניות.
אריזה

6	ק”ג,	25	ק”ג

  HYPERDESEAL 2K-F
חומר איטום פוליאורטני דו רכיבי מתאים לתפרים רחבים ובמגע עם דלקים

תאור
איטום	תפרי	דמה	ותפרים	קונסטרוקטיביים	גדולים	ורחבים	עד	8	על	5	ס”מ.

איטום	תפרים	בתעלות	מים	והשקייה.
איטום	תפרים	בהאנגרים,	מנחתים	ושדות	תעופה	עמיד	לדלקים.

אריזה
1+4	ק”ג

3ב1   CEMdicth
איטום צמנט קריסטלי גמיש

תאור
תערובת	איטום	קריסטלית		גמישה	לאיטום	מבנים

אריזה
15+5	ליטר,	30+10	ליטר

SILVERSEAL SYSTEM
יריעות לבד לא ארוג מוספגת עם פולימר התופח במים

תאור
מערכת	איטום	כפולה	להגנה	בפני	חדירת	מים		קירות	המערכת	עחל	קירות	על	ידי	מסמרים.

אריזה
גליל	מ”ר

DUALPROOF SYSTEM
מערכת המורכבת מלבד ויריעת pvc מוספגת בפולימרים הסופחים מים וטופחים יריעת 

ה-pvc גמישה מאוד.
תאור

אין	צורך	בסרטי	הדבקה	ודבקים.	המערכת	גמישה	מאוד	וניתנת	לעיבוד	בפינות	וזוויות	המערכת	
עמידה	כנגז	גז	ראדום,	גז	מתאן	ומתאימה	לאזורי	קרקע	מזוהמים.	ניתן	ליישום	בכל	מזג	אויר.

אריזה
גליל	מ”ר

MAXSEAL SUPER
איטום צמנט קריסטלי גמיש

תערובת	איטום	קריסטלית	גמישה	לאיטום	מבנים	מתאים	למי	שתייה.
ניתן	לקבל	בגוון	אפור,	קרם	ולבן.

אריזה:	25	ק"ג	+	20	ק"ג
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BORNIT 1 K
משחה ביטומנית לאיטום חדרים רטובים

תאור
איטום	חדרים	רטובים,	מצויינת	להדבקת	פנלים	של	בידוד	טרמי	על	פני	בטון,	טיח,	בניה	בלבנים.

אריזה
30	ליטר

BORNIT 1 K STANDART
משחה ביטומנית לאיטום מרתפים וחדרים רטובים

תאור
שימוש	אנכי/אופקי	לשימוש	בשכבה	אחת	עבה.

אריזה
30	ליטר

BORNIT PROFI 1K EXPRESS
משחה ביטומנית להתזה 

תאור
חד	רכיבית	סמיכה	ומהירת	ייבוש	לקבלת	עובי	בשכבה	אחת	תוך	שימוש	במעט	חומר.

אריזה
30	ליטר

RED GARD
חומר איטום לבריכות שחיה מזרקות מקלחות, מטבחים, סאונות, מרפסות וקירות.

לאחר	הרשת	הופך	ליריעה.
יישום	על	מתקני	ניקוז	ממתכת	pbc	ונירוסטה.
אין	צורך	בבר	חיזוק,	מרסנת	ספיקה	עד	3	מ"מ

מאפשרת	הדבקה	ישירה	על	הממסרנה.
אריזה:	3.78	ליטר,	13.2	ליטר.

MAXSEAL-Y
חומר איטום אקרילי גמיש

ללוחות	גבס,	טיח	ובטון.
איטום	לחדרים	רטוביים,	בתי	מלון,	משרדים	וכו'

מתחת	לאריחים
אריזה:	25	ק"ג	

MAXSEAL FLEX
איטום צמנטי גמיש דו רכיבי

איטום	צמנטי	גמיש	לאיטום	שלילי	וחיובי.
מתאים	למי	שתיה

אריזה:	35	ק"ג	
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MAXCLEAR
סילר דוחה מים על בסיס סילוקסן

סילר	לאבנים	טבעיות	ובטון.
אריזה:	5	ליטר,	ו-25	ליטר

MAXCLEAR- D
סילר דוחה מים על בסיס סיליקון

מתאים	לאיטום	אבן	טבעית,	בריכות,	רעפים,	לוחות	גבס	ובטון
אריזה:	5	ליטר,	ו-20	ליטר

MAXCLEAR- TOP
סילר דוחה מים לצמנטים

לבלוקים,	בריקים	וכו'
אריזה:	20	ליטר

MAXURETNANE
ציפוי פוליאוריטני חד רכיבי לאיטום רצפות.

אריזה:	5	ק"ג,	25	ק"ג.

MAX GLAZE
סילר על בסיס אקרילי.

מתאים	לאיטום	בטון,	אבן	טיח	וכו'
אריזה:	5	ליטר,	25	ליטר.

סילרים
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תיקון ושיקום בטון
MAXGROUT

גראוט צמנטי בעל חוזק גבוה למילוי עיגון ושיקום 
תאור

לשיקום,	יציקה,	מילוי,	חיזוק,		ביסוס	ועיגון
אריזה

שק	25	ק”ג

MAXRITE INHIBITOR
חומר להגנה על ברזל בבטונים

תאור
ציפוי	אנטי	קורוזיבי	לברזל	ובטון

אריזה
5	ק”ג	ו25	ק”ג

MAXPOX  BOND
דבק אפוקסי דו רכיבי להדבקה עיגון ותיקונים

תאור
להדבקה	של	אלמנטים	מבטון,	קרמיקה,	טיח	ועץ

אריזה
5	ק”ג	ו25	ק”ג

MAXPOX  FIX
דבק אפוקסי תלת רכיבי לשיקום ביסוס ועיגון.

תאור
ליציקה	ומילוי	עמודים,	ברגים	השלמות	וחיזוק	יציקות

אריזה
32.5	ק”ג

MAXGRIP
צמנט מהיר לעיגון

תאור
עיגון	מהיר	בבטון	של	מיכון	כבד,	ברגים,	עוגנים	וברגי	יסוד

אריזה
5	ק”ג,	25	ק”ג

VATMAT
תערובת בטון לשימוש מהיר

בטון	לתיקון	אלמנטים	ציבוריים	כגון	ברכות,	מכסים	ומוצרי	בטון	שונים	הנדרשות	לשימוש	מיידי.
אריזה: שק	25	ק"ג,	פח	25	ק"ג

MAXREST
בטון לתיקון בטון אדריכלי

בטון	מהיר	במיוחד	לתיקונים,	מתאים	במיוחד	לתיקוני	קירות	ותקרות,	בטון	חשוף.
מתאים	למריחה	ישירה	על	ברזל	הזיון.

אריזה: שק	25	ק"ג,	פח	25	ק"ג
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FAST SET NON SHRINK GROUT
גראוד בלתי מתקבץ בעל חוזק גבוה

תאור
מהיר	ייבוש,	לשיקום	בטון,	פגמים	במוצרים	טרומים,	תיקונים	כללים,	חיזוק	תעשייתי,

נמלי	תעופה	וים,	תיקוני	כביש	ושוחות	ביקורת	לעובי	של	עד	15	ס”מ.
אריזה

שק	27.2	ק”ג

FAST SET CONCRETE MIX
תערובת לתיקון ושיקום בטון בלתי מתקבץ בעל חוזק גבוה 

תאור
מהיר	ייבוש	עד	45	דק’	מוכן	לדריכה	תוך	25	דק’,	לשיקום	בטון,	פגמים	במוצרים	טרומים,	תיקונים	

כללים,	חיזוק	תעשייתי,	נמלי	תעופה	וים,	תיקוני	כביש	ושוחות	ביקורת	לעובי	של	עד	15	ס”מ.
אריזה

31.8	ק”ג

COMMERCIAL GRADE FAST SET REPAIR MORTAR
שפכטל לתיקוני בטון אדריכלי

תאור
שפכטל	מהיר	לתיקונים	וקירות	בטון	חשוף,	מתאים	לסביבה	לחה	פנים	וחוץ,	ניתן	ליישום	

בשטחים	אנכיים	ואופקיים,	בעל	ייבוש	מהיר.
אריזה

9	ק”ג,	22.7	ק”ג	ו	27.2	ק”ג

COMMERCIAL GRADE FAST SET DOT MIX
תערובת DOT לתיקונים מהירים בבטון עם סיבים

תאור
תערובת	המגיעה	לחוזקים	גבוהים,	מוכנה	למעבר	כלי	רכב	בעומס	תוך	שעה.	התערובת	ניתנת	להגדלת	
נפח	תוך	הוספת	אגרגטים	בעלי	גודל	אחיד.	מתאים	במיוחד	לתיקוני	בטון	לצורך	עמידות	גבוהה	שיפוץ	

ושיקום	מהירים	לגשירים	משטחי	נחיתה,	רציפים	שיפיעי	חניונים	וכו’
אריזה

25	ק”ג	ואריזה	מוגדלת	של		33.3	ק”ג	כולל	אגרגטים

FAST SETTING CONCRETE MIX
תערובת בטון מוכנה לשימוש לקיבוע מהיר, ללא עירבוב

תאור
תערובת	בטון	מהירה	עבור	שפיכה	לקיבוע	מגוון	רחב	של	עמודים,	נדנדות,	עמודי	גדר	ועוד

אריזה
22.7	ק”ג
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נקזים
נקז TPE מחורר

נקז בעל צווארון מחורר
תאור

נקז	עשוי	מ	TPE	בעל	צווארון	מחורר	לאיטום	טוב	יותר	של	היריעה	הביטומנית	המרותכת	אליו.	
והמצוייד	בטבעות	איטום	למניעת	הצפת	מים	חוזרת	מהניקוז.

מידות:
“2	עד	“6

מרזב נקז  TPE אנכי
נקז עשוי מחומר מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות 

ביטומניות.
תאור

נקז	עשוי	מ	TPE	אנכי,	מותאם	ומיועד	לחימום	בעל	כושר	הדבקות	מעולה	לביטומן	ויריעות	
ביטומניות.

מידות:
“2	עד	“6

מרזב נקז  TPE אופקי עגול
נקז עשוי מחומר מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות 

ביטומניות.
תאור

נקז	עשוי	מ	TPE	אופקי	עגול,	מותאם	ומיועד	לחימום	בעל	כושר	הדבקות	מעולה	לביטומן	
ויריעות	ביטומניות.

מידות:
“2	עד	“4

מרזב נקז  TPE אופקי מרובע
נקז עשוי מחומר מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות 

ביטומניות.
תאור

נקז	עשוי	מ	TPE	אופקי	מרובע,	מותאם	ומיועד	לחימום	בעל	כושר	הדבקות	מעולה	לביטומן	
ויריעות	ביטומניות.

מידות:
		48x56x345

“2	עד	“4

מקל סבא
אביזר להעברת כבלים דרך הגג

תאור
עשוי		PVC	ויריעה	ביטומניות

מידות:
קוטר:	70	מ”מ,	100	מ”מ,	125	מ”מ
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ברדס
מחסום עלים לניקוז בגגות

תאור
ברדס	פלסטיק/מתכת

נשם
אביזר לשיחרור אדים ממערכות איטום

תאור
נשם	עשוי	מ	TPE	משולב	עם	יריעות	ביטומניות	בריתוך	ומשמש	לשיחרור	אדים	מתחת	ליריעות	ביטומניות.

מידות:		“3		על	250	מ”מ

רולקה ביטומנית
מוצר עזר למערכת איטום של יריעות ביטומניות

תאור	
משמשת	לאיטום	תפרים	וריתוך	במפגשי	קיר	רצפה	לפני	ריתוך	יריעות	ביטומניות.

מידות:	5	מ’	אורך	בגליל

טרהסטופ
רצועת עיגון

 תאור
משמשת	להצמדת	יריעות	איטום	ביטומניות	אל	תחתית	יציקות	הרצפה	של	מבנים.

מידות:	25	מ’	אורך	בגליל

צווארון איטום מבד
צווארון לאיטום צינורות 

תאור	נועד	להתחבר	ע”י	התחברות	מושלמת	לחומרי	האיטום	במריחה,	ע”י	חומרים	צמנטים,	ביטומניים,	או	
פוליאוריטנים.

מידות:	8	מ”מ-165	מ”מ	

צווארון איטום ביטומני
צווארון לאיטום סביב צינורות

תאור
נועד	להתחבר	ע”י	הלחמה	לשכבת	האיטום	הביטומנית	וליצור	מערכת	איטום	מושלמת	כאשר	

הצינור	משתלב	בתוכה.
מידות:	החל	מ	2	צול		עד	6	צול
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מיכל לחימום ביטומן
מידות:	מיכלים	65	ליטר,	125	ליטר,	200	ליטר,	250	ליטר

עגלה למטף ומיכל גז

ברנר

ברנר טיטניום
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מבער עם הגנה ליד

אקדח אוויר חם

סט ברנר למיכל חימום לביטומן

פיה 30 מ"מ לברנר למיכל חימום

מבער רולר להטבעת אגרגט
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מיני רולר לתפר

רולר הידוק מגומי קשיח 40 מ"מ

מוט למשיכת גלילים

רולר לתפר ידית ארוכה 150 מ"מ 8 ק""ג
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למיכל חימום לביטומן
 
11/

2
ברז " 

גלגל 160 מ"מ עם תושבת ציר

גלגל 200 מ"מ למיכל חימום

שמיכת חימום חשמלית למיכל גז

פרופילים לחיזוק יריעות
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תעלות ניקוז
 pp תעלת ניקוז

תעלה המיועדת לניקוז מים ממשטחים עם אפשרות חיבור קצה/המשך
תאור

התעלות	ניתנות	להרכבה	בצורה	פשוטה	ומהירה	האחת	לשנייה.
מידות:

אורך	500	מ”מ	רוחב:	130	מ”מ	גובה:	75	מ”מ,	ניתן	לחיבור	לצינורות	“2.
רשתות:	ניתן	להזמין	לתעלה	בצבעים	אפור	או	שחור.

200 מ”מ    pp תעלת ניקוז
תעלה המיועדת לניקוז מים ממשטחים עם אפשרות חיבור קצה/המשך

תאור
התעלות	ניתנות	להרכבה	בצורה	פשוטה	ומהירה	האחת	לשנייה.

מידות:
אורך	500	מ”מ	רוחב:	200	מ”מ	גובה:	125	מ”מ.

רשתות:	ניתן	להזמין	לתעלה	בצבעים	אפור	או	שחור.

תעלת ניקוז HDPE  למשקלים גבוהים
תעלה המיועדת לניקוז מים ממשטחים עם אפשרות חיבור קצה/המשך לנשיאת 

משקלים גבוהים.
תאור

התעלות	ניתנות	להרכבה	בצורה	פשוטה	ומהירה	האחת	לשנייה.
מידות:

אורך	1000	מ”מ	רוחב:	150	מ”מ	גובה:	130	מ”מ.
רשתות:	מתכת	למשקלים	גבוהים:	ניתן	להזמין	לתעלה	בצבעים	אפור,	שחור,	

נירוסטה	ומגלוון.

תעלת ניקוז HDPE  למשקלים גבוהים
תעלה המיועדת לניקוז מים ממשטחים עם אפשרות חיבור קצה/המשך לנשיאת 

משקלים גבוהים.
תאור

התעלות	ניתנות	להרכבה	בצורה	פשוטה	ומהירה	האחת	לשנייה.
מידות:

אורך	1000	מ”מ	רוחב:	200	מ”מ	גובה:	150	מ”מ.
רשתות:	מתכת	למשקלים	גבוהים:	ניתן	להזמין	לתעלה	בצבעים	אפור,	שחור,	

נירוסטה	ומגלוון.

רשתות לתעלות ניקוז למשקלים גבוהים
תאור

ניתן	להזמין	רשתות	לתעלות	ניקוז	למשקלים	1.5	טון	-	40	טון
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חומרים על בסיס סויה
600GL (SOY-Gel)

ג’ל מסיר ציפויים על בסיס סויה 
תאור

מסיר	שכבות	ציפוי	רבות	כגון:	סילרים,	אקרילים,	אמאייל,	פוליאוריטן,	לטקס	
אפוקסים	שוים	וצבעים	על	בסיס	עופרת.

מידות:
18.9	ליטר,	9.45	ליטר,	3.78	ליטר,	946	מ”ל

610SP (SOY-Gel Spray)
מסיר ציפויים בהתזה על בסיס סויה 

תאור
מסיר	שכבות	ציפוי	רבות	כגון:	סילרים,	אקרילים,	אמאייל,	פוליאוריטן,	לטקס	

אפוקסים	שוים	וצבעים	על	בסיס	עופרת.
מידות:

18.9	ליטר,	9.45	ליטר,	3.78	ליטר,	946	מ”ל

620LQ (SOY-Gel Liquid)
נוזל הסרת צבעים פוליאוריטנים 

תאור
מסיר	שכבות	עבות

מידות:
18.9	ליטר,	9.45	ליטר,	3.78	ליטר,	946	מ”ל

670AF (SOY-Strip)
מסיר צבעי אנטי פאולינג 

תאור
מסיר	ציפויים	מכלי	שייט

מידות:
18.9	ליטר,	9.45	ליטר,	3.78	ליטר,	946	מ”ל

500MR (BEAN-e-doo)
מסיר דבק לשטיחים ופרקטים

תאור
גל	להסרת	דבקים	לשטיחים	דבקים	לפרקטים	ודבקים	פוליאוריטנים	מבטון	ואריחים.

מידות:
18.9	ליטר,	3.78	ליטר

540PM (Poly-u)
מסיר דבקים פוליאוריטנים

תאור
מסיר	דבקים	פוליאוריטנים	ממעץ	ובטון

מידות:
18.9	ליטר,	3.78	ליטר

700DG (EMERGE)
מסיר שומנים

תאור
מסיר	שומנים	כגון	דלקים,	גריז,	לכלוך,	ממתכת	וקירות	צבועיים	ולניקיון	כללי.

מידות:
9.45	ליטר,	946	מ”ל

720ES (EBC)
חומר לניקוי חיצוני למבנים

תאור
מנקה	שאריות	צמנטיות,	טחב,	פטריות,	חלודה	קלה	ולכלוך	כללי

מידות:
9.45	ליטר,	3.78	ליטר,		946	מ”ל
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עוגנים מכאניים לעומסים כבדים

עוגן בהברגה ישירה לעומסים כבדים ו/או 
דינאמיים.

עוגן לעמסים דינאמיים כבדים מאושר גם 
לעומסי הדף.

עוגן חץ המתאים גם לבטון סדוק/ לא סדוק.

עוגן חץ מאושר לבטון לא סדוק.

עוגן נקבה לעומסים בינוניים.

עוגן בהברגה ישירה לבטון ולאבן.

עוגן ניילון פוליאמיד בהברגה אוניברסלית. 

דבק אפוקסי בעל תקן ארופאי לבטון סדוק/
לא סדוק ולרעידת אדמה.

דבק היבריד וינילאסטאר בעל תקן אירופאי 
לבטון סדוק/לא סדוק ולרעידת אדמה.

דבק ללא סטיראן בעל תקן אירופאי 
לבטון לא סדוק.

בורג בהברגה ישירה לפלדה עם ראש בוקסה.
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אביזרים נלווים
סכין	יפני

להב	לסכין	יפני

סכין	תוכי	מקצועי

להב	לסכין	תוכי

כף	זפתים

כף	טייחים

מסטרינה

רולרים	למיניהם

מברשות	לזפת	+	ידית

מברשת	פירמידה

מגב	לזפת

מקל	1.5	מטר

מטאטא	כביש

סרבל	חד	פעמי

נשמיות

משקפי	מגן

כפפות	מגן

מרססים

אקדח	לתרמיל	300	מ”ל

אקדח	לנקניק	600	מ”ל
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