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  על גבי קיר בהדבקה

  אריחי הקלינקר עשויים מתערובת חרס ואגרגט בזלתי הנשרפים בטמפרטורה
  .לשיפור האחיזה בהדבקה

  ,יבש ונקי מעקבות שמן
  יש למרוח פריימר המקשר בין הדבק

  :כגון) על בסיס צמנט לחוץ
על הדבק לעמוד . BG40טרמוקיר או 

  .שנים

  גביה יש להתחיליש לקבוע בתחילת העבודה זווית ברזל מגולוונת אשר תפולס ועל 

) מ"מ 8לפחות , בעלת שינים עבות
  .יש לודא שהאריחים יהיו נקיים מלכלוך ואבק

  .שומר מרחק

  ,חול בלבד 1
  .י יצרן הרובה

  ולאחר מכן
  להסרת שאריות
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על גבי קיר בהדבקה קלינקרהנחיות ליישום אריחי 

אריחי הקלינקר עשויים מתערובת חרס ואגרגט בזלתי הנשרפים בטמפרטורה
לשיפור האחיזה בהדבקה ,עדיןגב האריח משונן באופן 

יבש ונקי מעקבות שמן ,אריחי הקלינקר ייושמו על גבי קיר מטוייח בטיט צמנט
יש למרוח פריימר המקשר בין הדבק ,במידה והקיר יהיה מבטון חלק יצוק

  .לקיר הבטון החלק

על בסיס צמנט לחוץ דבק להדבקה( 2Cהדבק להדבקת האריחים יהיה מסוג 
טרמוקיר או  700/770  דבק, של מיסטר פיקס 100
  . 'חלק א 1555

שנים 10-יצרן הדבק יתחייב לאחריות מפני כשל בהדבקה של עד כ

יש לקבוע בתחילת העבודה זווית ברזל מגולוונת אשר תפולס ועל 
  .את השורה הראשונה של ציפוי המבנה

בעלת שינים עבות(יש למרוח את הדבק על גבי הקיר בעזרת מרית משוננת 
יש לודא שהאריחים יהיו נקיים מלכלוך ואבק.ולהדביק את אריחי הקלינקר לקיר

שומר מרחקי "ע) פוגות(הדבקת האריחים תעשה תוך שמירת המישקים 
  .י האדריכל"עומקו ורוחבו של המישק יקבע ע

1- מלט ל 1צמנט ביחס של  הי מילוי רוב"מילוי המישקים יעשה ע
י יצרן הרובה"אשר תסופק ע, האדריכלפ בחירת "מגוונת ע

   1555יש לבצע את המישקים לפי תקן ישראלי 
  המכיל סידאין להשתמש בטיט מוכן או בחול מחצבה 

ולאחר מכן ,בגמר העבודה יש להרטיב את קיר המבנה במשך מספר ימים
להסרת שאריות 10% -בריכוז של כ) מי אש(יש לבצע ניקוי עם חומצה מלחית 

  .בטון ולכלוך אחר

  הנחיות אלו יהיו באישור הקוסטרוקטור של החברה המבצעת
  נן מחליפות את הנחיות הקוסטרוקט
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אזור התעשיה אופקים

          
  
  
  
  

הנחיות ליישום אריחי                 
  
  האריחים.1

אריחי הקלינקר עשויים מתערובת חרס ואגרגט בזלתי הנשרפים בטמפרטורה
גב האריח משונן באופן . 1250C- של כ

  
  התשתית.2

אריחי הקלינקר ייושמו על גבי קיר מטוייח בטיט צמנט
במידה והקיר יהיה מבטון חלק יצוק. גריז ואבק

לקיר הבטון החלק
  
   ההדבקה.3

הדבק להדבקת האריחים יהיה מסוג 
100דבק סופר גמיש 

1555בדרישות תקן 
יצרן הדבק יתחייב לאחריות מפני כשל בהדבקה של עד כ

  
  יישום.4

יש לקבוע בתחילת העבודה זווית ברזל מגולוונת אשר תפולס ועל 
את השורה הראשונה של ציפוי המבנה

יש למרוח את הדבק על גבי הקיר בעזרת מרית משוננת 
ולהדביק את אריחי הקלינקר לקיר

  
  מישקים.5

הדבקת האריחים תעשה תוך שמירת המישקים 
עומקו ורוחבו של המישק יקבע ע

מילוי המישקים יעשה ע
מגוונת ע או רובה

יש לבצע את המישקים לפי תקן ישראלי 
אין להשתמש בטיט מוכן או בחול מחצבה 

  
  ניקוי.6

בגמר העבודה יש להרטיב את קיר המבנה במשך מספר ימים
יש לבצע ניקוי עם חומצה מלחית 

בטון ולכלוך אחר
  
  
הנחיות אלו יהיו באישור הקוסטרוקטור של החברה המבצעת *

נן מחליפות את הנחיות הקוסטרוקטואי   
  
  
  
  

  


