הערות:
 כל המידות במ"מ
 אין מפרט זה מהווה תחליף
לאישור קונסטרוקטור!
לפני ההתקנה יש למרוח את
הלוחות בסילר מכל צדדיו.
אפיון חומרים
סוג הלוח

חיפוי קיר בטון

פריסה

גודל הלוח המותכן
SHERA
 00110041100/ע"פ הוראות המתכנן
מ"מ
מרווחים
סוג פרופיל
מרווחים כל 41-01
זויתן מגולוון
ס"מ.
0100100./
סוג הבורג

 Torxקודח  01מ"מ

זויתן עיגון
לקיר

זוית מגולוונת
 + 0100100ג'מבו
כפול לקיר בטון.
סיקה  0 00FCספרי
זפת – לפי תקן.

חומרי איטום
מרווח בין
לוחות
תיקון

לא פחות מ 4-מ"מ
מכל צידי הלוח.
תאריך

תיאור

שם:
חיפוי קיר בטון
שם הפרוייקט:

מבט איזומטרי

הערות:
 כל המידות במ"מ
 אין מפרט זה מהווה תחליף
לאישור קונסטרוקטור!
 לפני ההתקנה יש למרוח את
הלוחות בסילר מכל צדדיו.
אפיון חומרים
סוג הלוח

חיפוי קיר בטון

פריסה

גודל הלוח המותכן
SHERA
 00110041100/ע"פ הוראות המתכנן
מ"מ
מרווחים
סוג פרופיל
מרווחים כל 41-01
זויתן מגולוון
ס"מ.
0100100./
סוג הבורג

 Torxקודח  01מ"מ

זויתן עיגון
לקיר

זוית מגולוונת
 + 0100100ג'מבו
כפול לקיר בטון.
סיקה  0 00FCספרי
זפת – לפי תקן.

חומרי איטום
מרווח בין
לוחות
תיקון

זויתן  0100100./זויתן
ארוך לפילוס הקיר

לא פחות מ 4-מ"מ
מכל צידי הלוח.
תאריך

תיאור

שם:
חיפוי קיר בטון
שם הפרוייקט:

פרט חיבור זויתנים

הערות:
 כל המידות במ"מ
 אין מפרט זה מהווה תחליף
לאישור קונסטרוקטור!
 לפני ההתקנה יש למרוח את
הלוחות בסילר מכל צדדיו.
אפיון חומרים
סוג הלוח

חתך קיר  -חיפוי בטון

פריסה

גודל הלוח המותכן
SHERA
 00110041100/ע"פ הוראות המתכנן
מ"מ
מרווחים
סוג פרופיל
מרווחים כל 41-01
זויתן מגולוון
ס"מ.
0100100./
סוג הבורג

 Torxקודח  01מ"מ

זויתן עיגון
לקיר

זוית מגולוונת
 + 0100100ג'מבו
כפול לקיר בטון.
סיקה  0 00FCספרי
זפת – לפי תקן.

חומרי איטום
מרווח בין
לוחות
תיקון

לא פחות מ 4-מ"מ
מכל צידי הלוח.
תאריך

תיאור

שם:
חתך קיר  -חיפוי קיר בטון
שם הפרוייקט:
אחריות:
כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו .אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד
על פי כתב אחריות היצרן ואינה באה במקום אחריות המבצע .על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל
העבודה .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת .באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים
האחרונים.

