מפרט טכני לחיפוי אריחים ב"חדרים רטובים" ע"ג לוחות פייברצמנט
SHERA
תקנים ישראלים רלוונטיים:
ת"י  4004לדבק לאריחים ,ת"י  1555לחיפוי ,ת"י  1661לרובה
המערכת כוללת:
 התקנת הלוחות שכבה מקשרת הדבקת אריחים -מילוי משיקים

הוראות לתכנון התשתית :
 על המתכנן להתייחס בזמן התכנון לדרישות התקן ולהוראות יצרןהלוחות.
 על המתכנן להתייחס בזמן החישובים לסוג ומידת האריח. יש להקפיד על הוראות המתכנן בכל הקשור לרוחב ועובי הפרופיל,סוג הברגים והמרחק ביניהם.

התקנת הלוחות :
יש להתקין את הלוחות בעזרת פרופילים המומלצים ע"י היצרן והמתכנן.
הפרופילים האנכיים  -מיושמים במרחק של כ 30 -ס"מ אחד מהשני.
הפרופילים האופקיים -יש להתקין  2פרופילים (תחתון ועליון).
המרחק בין הברגים הינו כ 15 -ס"מ ב"הצלבה" בין הלוחות .יש לחבר את הלוחות לתשתית הפרופילים בעזרת ברגים בעלי ספירלת
הברגה רחבה וראש רחב.
בעת התקנת הלוחות יש לשמור על מרחק רווח של כ 5 -מ"מ בין הלוח ,הרצפה והתקרה  ,ולמלא אותו ב מסטיק גמיש.
בפינות הפנימיות ( 90מעלות) יש לשמור על רווח של  5מ"מ במפגש בין הלוחות ולמלא עם מסטיק גמיש.
שכבה מקשרת :
שכבת פריימר אוטמת כבסיס גמיש להדבקה ע"ג הלוחות "אלסטוסיל" – למרוח ב 2 -שכבות בעזרת מברשת עשויה סיבים קשיחים.
הדבקת אריחים :
שכבת הדבקה –
"פלסטומר  "602לאריחי קרמיקה ופורצלן עד מידה 33/33
"פלסטומר  "603לאריחי קרמיקה ופורצלן מעל מידה 33/33
"פלסטומר  770חוצה ישראל" לאריחי אבן במידות  30/60ו ,60/60-עובי  2ס"מ.
הערות:
לאריחים בעלי ספיגות מעל  10%יש להשתמש ב"פלסטומר ."601
יש לבצע מריחה כפולה של הדבק ,ע"ג התשתית וע"ג גב האריח ,ולעבוד בשיטת "רטוב על רטוב".
מילוי משיקים :
מילוי ואיטום משיקים " -רובליט" ,ניתן ליצור משיקים ברוחב  3-10מ"מ.
מילוי ואיטום משיקים " -כוחלה" ,ניתן ליצור משיקים ברוחב  5-25מ"מ.
יש להמתין לפחות  72שעות מסיום עבודת ההדבקה למילוי המשיקים.
הערות:
יש להסיר אריח כל כ 10 -מ"ר ,ולוודא שהדבק מכסה לפחות  85%משטח האריח.

הערות כלליות
 טווח הטמפרטורה המותרת ליישום 5˚-35˚ :צלזיוס.
 אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (רוחות חזקות ,ימי שרב ,גשם,
כפור וכד').
 תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
 מאחר וקיימים סוגים שונים של אריחים ,יש להיוועץ במחלקת
ההדרכה לפני ביצוע העבודה.

אחריות
כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב
ניסיוננו והידע שברשותנו .אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות
החומרים בלבד 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.

הערה חשובה :מפרט זה הינו כללי .חובה להיוועץ במח' ההדרכה של תרמוקיר ,טרם ביצוע העבודה.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.

