הוראות הדבקה
חיפוי לוחות רצפה
פנים בלבד

 . 11.רשימת כלים וחומרים

רולר צביעה

דבק
סיקה פלקס 11fc

סילר
לפי בחירה

סיקה פרו 3
לאיטום תפרים
נייר דבק

אקדח
נקניק סיקה

משקולות
מסור עם
דיסק יהלום

ספייסרים
לפי תכנון

יש להיצמד להוראות הנ"ל ובמידה ושלב כלשהו אינו מובן ו/או התגלתה
בעיית חומר במהלך העבודה ,יש ליצור קשר מידי עם המחלקה הטכנית.

 2.מידות –  15/1200/2400מ"מ
 15/1220/2440מ״מ
* תתכן סטיית דיאגונל עד 1%
* ניתן לחיתוך לפי מידת הלקוח ב CNC-סילון מים ע"י מ.א.ל.מ.
* הלוחות מגיעים עם כתמי צמנט על פני הלוח הניתנים לשיוף.
גוון אפור אדריכלי או צמנט לבן.

 . 23.תכנון  -בשלב הראשון יש לתכנן את חלוקת הלוחות על פי השטח המיועד לחיפוי
וגודל הלוחות .יש לקחת בחשבון את המרווחים הרצויים )פוגות( בין הלוחות3-5 .
מ"מ .מומלץ לבצע חיתוך של קצוות הלוח ב CNC-לקבלת מידה מדויקת.

התאמת מידת הלוחות לגודל הרצפה באחריות המתכנן
 4.תשתית
א .ההדבקה תבוצע על ריצוף קיים או על ריצוף סוג ב'.
ב .לוודא שפני שטח התשתית מפולסים ושאין אריחים רופפים.
ג  .לנקות היטב מאבק ומכל גורם אשר עלול להפריע להדבקת הלוחות.
ד  .במבנים חדשים )פחות משנה וחצי( יש לוודא שאין תזוזות ברצפת המבנה.

אין להדביק בסביבה חיצונית או רטובה

א .5.שלבי הדבקה
א .לפני תחילת העבודה חשוב לנקות את הלוחות משאריות אבק וכל גורם העלול
להפריע בהנחה והדבקת הלוחות.
ב .מיישמים שכבת סילר בגב הלוחות )לא בחלקו העליון(.
ג  .לפני הדבקת הלוחות יש לוודא ייבוש מוחלט של הסילר )מינימום  24שעות
ייבוש ובהתאם למזג אוויר והוראות יצרן(.

ד  .ההדבקה תבוצע באמצעות דבק על בסיס פוליאוריטן  Sikaflex FC-11כל  30ס"מ.
ה .להקפיד שבפינות הלוח יהיה דבק אך לשמור על מרחק של  5ס"מ מהקצה.
ו  .מניחים את הלוח על נקודות הדבק בצורה אחידה.

ז  .יש לשמור על מרווחים של  3-5מ"מ בין הלוחות וכל אלמנט אחר.
 3-5מ"מ

ח .לאחר הנחת הלוחות יש להניח משקולות בפיזור אחיד בדגש על היקף ופינות
הלוחות .להקפיד על פילוס הלוחות .מומלץ לשים את המשקולות על גבי
משטח נוסף למניעת שריטות ופיזור העומס.

ט  .בסיום הנחת הלוחות מנקים מלכלוך וכתמים בעזרת נייר לטש בינוני  120וניקיון
עם סמרטוט לח לפני שכבת הסילר ,לאחר ישום הסילר לא ניתן להסתיר כתמים
שלא נוקו .סילר יבחר לפי דרישה .מומלץ לבצע דוגמא טרם היישום הכללי.

יישום הסילר ומשך זמן ההתייבשות בהתאם להוראות יצרן
י .רק לאחר שהסילר התייבש ממלאים את המרווחים בחומר איטום .SIKA PRO 3
על מנת לשמור על ניקיון הלוחות יש לכסות בנייר דבק את שולי הלוח בעת
מילוי הפוגות .מומלץ לבדוק שנייר הדבק לא משאיר סימן על הסילר .במידה
וכן ,סימן שהסילר טרם הגיע להתייבשות סופית.
נייר דבק לשמירה
על ניקיון הלוח
מילוי בחומר
אטימה פרו 3
 3-5מ"מ מרווח
בין הלוחות )פוגות(

שלב מילוי המרווחים יתבצע לאחר ייבוש מלא של הסילר
יא .לאחר סיום ההתקנה מתקבל משטח אשר ניתן לחיפוי בריצוף ,פרקט ,שטיח ועוד
או השארתו חשוף עם שכבת הסילר.
יב .במידה ומרצפים מעל הלוחות יש למרוח חומר אטימה על כל המשטח )אלסטוסיל
 SE980של תרמוקיר או הידרוסיל פלקס  001של טמבור(.

גמר בריצוף אינו מחייב יישום סילר מלכתחילה
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