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_ איטונג מחיצת
ואיכותית מהירה קלה, הכי

היתרונות כל
ולבנייה. לנשיאה קל נמוך- משקל •

 למול לחשמל ונוחה קלה חריצה •
רגיל. בחומר מילוי חציבה,

 בעבודה- חוסכים גדולים בלוקים •
למ״ר. בלוקים פחות

 תקע שקע וללא חורים ללא הומוגני- •
 מינימום מקום, בכל לעיגון (ניתן

 פחות ״שום, גמישות תרמ״ם, כשלים
פחת).

 אחד חומר זמן, לאורך במים עמיד •
ויבשים. רטובים החדרים- לכל

כבדים. משקלים נושא לעיגון, ונוח קל •

 מחיצות לתפקוד בתקן עומד •
ביותר. הגבוהה ברמה )1503 (ת״י

מעולה. אקוסטי בידוד •

בקלות. שקוע פאנל ליישום אפשרות •

 מתכת פרופיל במקום בלינטל שימוש •
בטון. יציקת או

 תקע שקע מוצר■ מול יתרונות
פיאות: בארבע

תקע שקע ללא יותר יציב פילוס בסים •

הבלוק) את לסובב (ניתן במידות גמישות •
 ספיגת יכולת הבלוקים, בין יותר סובה הדבקה •

יותר. סובה אנרגיה
 מילוי בחומר חוסך הקיר, עם אחיד מפגש •

באש. בעמידות פוגע ואינו

שתור: בלוק מול יתרונות
חגורות ביציקת צורך אין •

ריצוף גבי על לבנות ניתן •
בסיח חסכון •
נמוכות פסולת ופינוי פחת רמת •

גבס: בלוק מול יתרונות
זמן לאורך ובמים ברסיבות עמידות •

גבוהה) רסיבות ספיגת (יכולת נושם איסונג •
הבית לכל אחד בלוק סוג •

לעוגן ק״ג 350 עד עיגון •
 חומר נדרש (בגבס חציבה לאחר רגיל מילוי •

במים) עמיד



כלליות המלצות
איטונג מבלוק■ 10 מחיצות וביצוע לתכנון

 ס"מ 10 בעובי פנים למחיצות המיועדים באוטוקלב, מאושפרים תאי מבטון בלוקים מייצרת בע"מ איטונג
 והתו ^09002:2000האיכות תקני פי ועל 268 ת̂' פי על ס"מ, 7 - 4 בעובי מאוחרת איזולציה ולקירות

.AUB הסביבה לאיכות האירופאי התקן בדרישות גם עומד הייצור הישראלי. התקנים מכון בפיקוח הירוק

 בדיקות סמך על איטונג, של מצטבר ניסיון סמך על נערכו המצורפים הביצוע מפרטי אלה הוראות
 והניסיון הידע העולמית. איטונג חב' עם ידע שיתוף הסכמי סמך ועל בישראל איטונג במפעלי המתבצעות

 של האינטרנט באתר האחרונים בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות ולפיכך לעת מעת מתעדכנים בתחום
.www.ytong.co.il החברה

 לבדוק המבצע על לפיכך וכיוב'. ולמבנה למחיצות נזקים במוצר, לפגיעה לגרום עשויה מההמלצות חריגה
ההמלצות. קיום על ולהקפיד לצרכיו המוצר של התאמה

 10 של לתקופה מהמפעל, שיצא כפי ,268 ת̂' פי על המוצר, איכות על בזאת ניתנת איטונג חברת אחריות
 ועבודה תכנון בכללי בעמידה וכן ההמלצות פי על וביצוע בתכנון מותנית המוצר לאיכות האחריות שנים.

 פוליאוריתן למישקים, דבק (כגון מסחריים במוצרים ושימוש הישראליים, והתקנים הדין לפי מתאימים
 פלציב מוקצף- פוליאוריתן יריעת מגלוון, מפח "10 למחיצה גמיש עיגון "אביזרי בע"מ, פוליאוריתן מוקצף-

 הנ"ל הנלווים האביזרים להזמין יש בהמשך. כמפורט איטונג, ע̂' מאושרים וכיו"ב) בע"מ אגש"ח הנציב עין
 המפרט פי על הנדרשות ההרכבה ושיטות החומרים של החלפה או שינוי כל מאיטונג. הבלוקים עם יחד

ולכשלים. המוצרים באיכות לפגיעה לגרום עלולים

 הביצוע צוותי הדרכת לצורך הבנייה אתר אל מנוסים טכניים נציגים שולחת איטונג חברת מהשרות כחלק
 בחברה ההנדסה לגורמי לפנות ניתן ולהדרכה להבהרה בקשה או שאלה בכל השיטה. של נכון ליישום

המכירות. נציג באמצעות

 למגורים מבנים תכנון המחייבות להלן, המפורטות לדרישות מופנית התכנון ■ועצי לב תשומת
בישראל:

 אזרחית בהנדסה ובסוס גיאוטכניקה - גיאוטכני תכן - 940 ת̂' לדרישות יתאים הביסוס תכן .1
)2008.(

.)1( )2003( עקרונות) הבטון: (חוקת 466 ת̂' של 1 חלק לדרישות יתאים המבנה תקרות עובי .2

בניינים). של תרמי (בידוד הרלבנטיים חלקיו על 1045 ת̂' לדרישות יתאים המבנה תכנון .3
 נושאים. לא קירות בני: קירות - )2002( 1 חלק 1523 ת̂' לדרישות יתאים המחיצות תכנון .4

 קובע התקן המחיצה. של הסטטית לסכימה המתייחס בתקן 4.2 לסעיף נדרשת המתכנן לב תשומת
 את לתכנן יש גדולים) מפתחים של במקרים (כגון הקורה של או התקרה של גדול כפף צפוי כאשר כי

יפגע. לא המחיצה שתפקוד באופן המחיצה לבין הקורה או התקרה בין החיבור

1
 הכפף חלק לגבי ובמיוחד תקרות של המותר הכפף לשיעור ביחס הדרישות הוחמרו התקן של זו במהדורה
 הסקאנטי האלסטיות מודול גם הוקטן לתקרה. או לרצפה הקשורות בלוקים מחיצות של הבנייה לאחר המתרחש

 ביחס 15% עד 10%ב- תקרות של המתוכנן העובי הגדלת היא אלו תקינה עדכוני של המשמעות הבטון. של
).2003 שנת (לפני הקודמת במהדורתו התקן אותו פי על שתוכננו לתקרות
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המחיצות: לבניית המתייחסות להלן המפורטות להנחיות מופנית המבצע לב תשומת
תצורות: במספר מסופקים איטונג של איזולציה וקירות 10 מחיצה בלוק׳ .1

 שהמידה כך אותם לבנות ניתן ס"מ. 50X60 של במידות חלקות, שפות ארבע עם בלוקים א.
הגובה. מידת תהיה לחילופין או הרוחב מידת תהיה ס"מ 60 של

 השפות "שקע-תקע". בחתך נגדיות שפות ושתי חלקות נגדיות שפות שתי עם בלוקים ב.
 של במידות מסופקים אלו בלוקים בלבד. אנכי כמישק לשמש מיועדות "שקע-תקע" בחתך

60x50 50 או ס"מx60 .ס"מ
 ורק אך להשתמש יש הבלוק. שפות על הדבק ״שום לפני מברשת באמצעות אבק להסיר יש .2

 תוקף פג תאריך בעל דבק הדבק. תוקף תאריך את לבדוק יש . איטונג חברת ע̂' המסופק בדבק
 עובי ליישומו. ועד הכנתו מרגע הדבק ח״ למשך ביחס גם כנ"ל שלו. העבידות כושר את מאבד
מ"מ. 3 הינו המישקים גבי על ביישום הנדרשת הדבק שכבת

 והאופקיות) (האנכיות שפותיה בכל המחיצה של להפרדה דרישה קיימת המצורפים במפרטים .3
 במישור המתיחה מאמצי את להקטין כדי נדרשת זו הפרדה מ"מ. 15 שרוחבו מישק באמצעות
 ובמישק האנכיים המישקים בכל הבניין. שלד של (ודפורמציות) עומס מהעברות כתוצאה המחיצה
 30/15 של בחתך בע"מ) (פוליאוריטן מוקצף פוליאוריתן ״ושם לתקרה) המחיצה (בין העליון האופקי

 מוקצף פוליאתילן יריעת תונח המחיצה לבין הבטון רצפת שבין במישק המחיצה. של צד בכל מ"מ
 יותקנו המחיצה של האופקית היציבות לצורך לפילוס. טיט שכבת גביה ועל מ"מ 6 בעובי ("פלציב")

בפרטים. כמתואר איטונג) ע̂' (מסופק מגולוון פח עוגני
 (מפני שגובהן למחיצות מתאימים ולפיכך 1523 ת"י לדרישות מתואמים המצורפים המפרטים .4

 אינו האנכיות) השפות שתי בין (המרחק שמפתחן במחיצות מי. 2.7 עד תקרה) תחתית עד רצפה
 במחיצות בלבד. האנכיות בשפות לעיל כאמור פח עוגני בהתקנת להסתפק ניתן מ' 3.2 על עולה

 בשפה וגם האנכיות בשפות גם פח עוגני להתקין יש מ' 5.8 על עולה ואינו מ' 3.2 על עולה שמפתחן
 מפתחן ו/או מ' 2.7 על עולה שגובהן מחיצות התקנת לצורך לתקרה). (חיבור העליונה האופקית

איטונג. חב' עם להתייעץ יש מ' 5.8 על עולה
 החריצים סתימת בעת .1 חלק 1523 ת̂' של 4.10 סעיף פי על יעשה המחיצות בתוך צנרת מעבר .5

שפותיה. בכל המחיצה של ההפרדה מישקי בתחום ימצא לא הצמנטי שהמלט להקפיד יש לצנרת
 הוראות מובאות המצורף א' בנספח זו. למטרה ״עודית מחרצה באמצעות החרוץ את לבצע מומלץ
המחיצה. בתוך צנרת למעבר ביחס התקן

 זיון) בפלדת משוריינת איטונג (קורת "לינטל" משקוף באמצעות יעשה פתחים מעל הגישור .6
 אנכי הפרדה מישק באמצעות שלה אחד בצד תופרד ה"לינטל" קורת לחגורה. כתחליף המשמש

 הבלוק לבין ה"לינטל" קורת תחתית שבין האופקי במישק דבק ״ושם לא צד באותו מ"מ. 15 ברוחב
בהקצפה. פוליאוריתן ״ושם דבק במקום נסמכת. היא עליו

 גביה על המחיצה בניית ועד התקרה מיציקת העובר הזמן משך את להגדיל מומלץ שניתן ככל .7
הריצוף. עבודות לביצוע ועד המחיצה מבניית הזמן משך את להגדיל מומלץ שניתן וככל

המחיצות: על הטיח לביצוע המתייחסות להלן המפורטות להמלצות מופנית המבצע לב תשומת
המחיצה. מפני האבק את לשטוף יש הטיח ״שום לפני .1
פיקס) מיסטר - כרמית 791 גבס (טיח מ"מ. 10 עד 6 בעובי גבס טיח ״שום מומלץ .2
 פנים טיח שכבת של החיצוני בשליש גרם/מ"ר) 150 (במשקל #5 פיברגלס רשת להטביע יש .3

 לאחר הצנרת למעברי התעלות גבי ועל פתחים סביב מוקצף, פוליאוריתן עם התפרים גבי על
הצנרת). מעבר (או התפר של צד מכל ס"מ 10 תבלוט הרשת סתימתן.

 על התקרה של האופקיים הטיח ופני המחיצה של האנכיים הטיח פני בין נתק ליישם מומלץ .4
חרוץ. ידי
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א' נספח
המחיצה לפני במקביל 10 מחיצות בתור צנרת מעבר

)2002( 1 חלק 1523 ת״י ,4.10 סעיף (מתוך

 לפניהן במקביל 10 מחיצות בתוך שיועברו צינורות של הבידוד, לרבות המקסימלי, החיצוני הקוטר
מ״מ. 30 על יעלה לא

אלה: לתנאים יתאים במחיצה הצינורות מיקום

התחתון; או העליון מהקצה גובהה של ס״מ 30 בתחום במחיצה אופקיים חריצים יהיו לא .1

 אם ובין המחיצה של אחד בצד רק נחצבים הם אם בין - סמוכים חריצים שני בין המרחק .2
לפחות; ס״מ 25 יהיה - צידיה בשני נחצבים הם

הקיר. מקצה ס״מ 15 לפחות מרוחקת תהיה אנכי צינור עבור שייעשה חריץ שפת .3

אלה: הנחיות על להקפיד יש

 של ברכיבי יפגעו לא שהחריצים להקפיד יש בזהירות. ייעשה הצינור עבור החריץ •
המחיצה. ביציבות לפגוע לא להקפיד יש אופקיים חריצים יצירת בעת הבניין.

ס״מ. 4בכ- הצינור מקוטר גדול יהיה החריץ רוחב •

 עומק סיד. ללא 1:3 של ביחס צמנט במלט אורכו לכל רציף באופן ייסתם החריץ •
לפחות. ס״מ 1 יהיה לצינור שמעל הסתימה שעובי יאפשר החריץ

 במקומות לרבות המחיצה לאורך אחר צמנטי חומר וכל תיקונים חומר ליישם אין •
לבלוק. התקרה בין החירוץ עובר בהם
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07/2012 מהדורה

יותר חדשה מהדורה קיימת החברה שר האינטרנט באתר האם לבדוק יש

ה במפרט הפרטים בל - xתקע שקע (ללא חלקות ואנכיות אופקיות פאות עם לבלוקים מתייחסים ז
בלבד. האנביות בפאות תקע שקע ברוקי עם מחיצות ליישם ניתן -
האופקיות. בפאות תקע שקע עם מחיצות יישום על איסור חל -
בלבד. חלקות פאות עם בבלוקים שימוש על הנדסית מבחינה ממליצה איטונג חברת -

הרב. וניסיוננו שברשותנו הידע מיטב פי על הניתנת המלצה, ברבר הוא לעיל האמור כל
 לטיב מורבלת אימונה חברת אחריות בשליטתנו, אינו העבודה שיישום כיוון

.268 ת״י לפי המוצר ואיכות
מוקדמת. הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו

to האינטרנט באתר האחרונים, בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות n g .co .il־u u u .y 
העבודה. של נאות ולביצוע לצרכיו התאמה לבדוק המבצע על 07/2012 מהדורה

 1523 תקן ודרישות בכלל השונים והתקנים התקנות דרישות את מחליף אינו זה מפרט
להן. תוספת רק ומהווה בפרט, נושאים״) לא בדקירות (״קירות 1 חלק
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4 ה פילוס 2.1.2 ר ה ט נ שו א ר ר בי ע ל פוט 01/ מחיצה בטון- וצפת ר ע פנ קו ש

5 שר 2.2 ת המ י י נ המחיצה ב

5 ר 2.3 בו פ מחיצה חי דהיו ע ו מ ע /

5 ר 2.3.1 בו תי ביו חי ת ש ח תי ת 10 מ נו ב נ ת בו ש י נ מ ז

5 ר 2.3.1.1 בו ת 2 חי ח תי ת מ בו רו א ת בר מ״א 2מ- ה אח

6 ר 2.3.1.2 בו ת 2 חי ח תי ת מ הו שאח ה מ מ״א 2- מ האר

7 ר 2.3.2 בו ת לאלמנט 10 מחיצה ביו חי היי

7 ר 2.3.2.1 בו ו חי ה בי א חי ה1110 מ ב רו רנ יא ע ם לקיו מייא) 1.0 מ חיי

7 2.3 .2 ר 2. בו ו חי ה בי א חי תג ״הארה״ 10 מ ח ת - מ ם לקיו מיא) 1.0ר קיי

8 ר 2.4 בו ם המחיצה חי התקרה ע

8 ב 2.5 רו ם שי חי ת ת פ א חי מ ב

8 ט 2.5.1 סי פר פו ט - טי תח פר ת לדלת פ א חי מ 10 ב

9 ר פרם 2.5.2 בו ם לאלמנט לינטל חי קיי

9 ט 2.5.2.1 ר פר בו בטון לאלמנט לינטל חי

9 2.5 .2 ט 2. ר פר בו ה לקיו לינטל חי בני

10 ט 2.5.3 ש פר ד מפר ו ״ ת בי או חי ב 10 מ ר ט ם מ פתחים ע

 הרב. וניסיוננו שברשותנו הידע מיטב פי על הניתנת המלצה, ברבר הוא לעיל האמור כל
 לטיב מורבלת אימונה חברת אחריות בשליטתנו, אינו העבודה שיישום כיוון

.268 ת״י לפי המוצר ואיכות
 מוקדמת. הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו

to האינטרנט באתר האחרונים, בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות n g .co .il־u u u .y 
 העבודה. של נאות ולביצוע לצרכיו התאמה לבדוק המבצע על

 1523 תקו ודרישות בכלל השונים והתקנים התקנות דרישות את מחלים אינו זה מפרט
להן. תוספת רק ומהווה בפרט, נושאים״) לא בדקירות (״קירות 1 חלק

07/2012 מהדורה
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השיטה מרכיבי .
עובינס״ש נם״מ] רובה נס״מ] אורך פרוט אלמנט

10 50 60  פנים מחיצות לבניית איטונר בלוק
חלקות. ואופקיות אנכיות שפות עם

 איטונר בלוק
1 חלופה

10 50
60

60
50

 פנים מחיצות לבניית איטונר בלוק
בלבב. האנכיות בשפות שקע-תקע פרופיל עם

 איטונר בלוק
2 חלופה

8
30~20

 הריצוף לרובה (בהתאם
הסקוע) הפנל ורובה

50/60  שמעליו). המחיצה מעובי (לק ס״מ 8 בעובי איטונר בלוק
שקוע פנל ביישום הראשון בבלוק השימוש

 איטונר בלוק
שקוע פנל ליישום

10 50 ,25 400 ער  ליישום מיוערת משוריינת איטונר קורת
לתרומת. כתחליף פתחים מעל

לינטל

מ״מ 3+1
50
60

60
50

 במישקים איטונר בלוקי להברקת ״כרמית״ תוצרת איטונר בבק
 איטונר. ע״י בשקים כאבקה משווק ואופקיים. אנכיים

השק. רבי על הכנה הוראת ראה
* איטונר רבק

0.6 - -  מהרצפה המחיצה להפרכת פילוס לטיט מתחת ליישום
ס״מ. 10 של וברוחב

 פוליאתילן רצועת
נפלציס מוקצף

ס״מ 2-2.5 -  152 ל השווה בכמות פולימרי מוסף בחול, צמנט, 1(פילוס טיט
 של הראשונה לשורה מתחת ליישום ש״ע, או הצמנש ממשקל

המחיצה.

פילוס טיט

2.0 - -
 עובי ותקרות. עמובים לקירות, המחיצה שביו במישקים ליישום
 במישק ס״מ 2ו- אנכי במישק ס״מ 1.5( ס״מ 1.5-2.0 המישק
פיבררלס. ברשת משוריין פנים טיח ייושם רביו על אופקי).

מוקצף פוליאוריתן

- -  מוקצף בפוליאוריתן שמולאו ומפרשים בתפרים ליישום
 צנרת. להעברת שנתרצו תעלות ומעל

הטיח. ביצוע טרם הבניה, עבורות בתום ייושמו

 #5 אינטררלס רסת
 של במשקל

רר/מ״ר 150כ-
פנים. במחיצות איטונר^סור בטיס הסימוס בלבד. איטונת בדבק להסתמס להספיד יס *

הבנייה ביצוע שלבי .2
ראשונה שוהה פילוס 2.1

 ררילה מחיצה - בטוו רצפת לבי על ראשונה שוהה פילוס 2.1.
הבטון. רצפת על מ״מ 6 בעובי מוקצף(פלציס פוליאתילן פס להניח יוש -

ס  באמצעות הפוליאתילן רבי על ס־מ 10 בעובי מחיצה בלוקי סל ואסונה סורה לפלס -י
 ס״ע או הצמנש המסקל 152 ל הסווה בכמות פולימרי מוסף חול, 5 צמנט, 1(פילוס טיט

״מ.0 2.0-2.5 הפילום סבבה עובי

אינוונר גמל!

 פוליאתילן
 גפלציס מוקצף
מימ 6 בעוני

07/2012 מהדורה

 הרב. וניסיוננו סברסותנו הידע מיטב פי על הניתנת המלצה, ברבר הוא לעיל האמור כל
 לטיב מורבלת אימונו הבכת אחכיות בסליטתנו, אינו העבודה סייסום כיוון

.268 ת״י לפי המוצר ואיכות
 מוקדמת. הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לסנות או לעדכן הזכות את לעצמנו סומכים אנו

to האינטכנט באתכ האחכונים, בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות n g .co .il־u u u .y 
 העבודה. סל נאות ולביצוע לצרכיו התאמה לבדוק המבצע על

 1523 תקן ודריסות בכלל הסונים והתקנים התקנות דריסות את מחליף אינו זה מפרט
להן. תוספת רק ומהווה בפרט, נוסאים״) לא ברקימת (״קירות 1 חלק
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 \JVD פנל פרט py מחיצה - בטון רצפת בבי ער ראשונה שורה פילוס 2.1.2
הבטון. רצפת על מ״ט 6 בעובי מוקצף(פלציב> פוליאתילן פס להניח יעו
 פילוס טיט באמצעות הפוליאתילן בבי על ס״מ 8 בעובי טקוע פנל בלוקי וטל וטובה לפלס יוט

וט״ע. או הצמנש ממטקל 152 ל הטווה בכמות פולימרי מוסף חול, 3 צמנט, 1(

in פנל פוט p y j
5: 1

הרב. וניסיוננו !טבתטותנו הידע מיטב פי על הניתנת המלצה, בבדר הוא לעיל האמור כל
 לטיב מובבלת אימונה חברת אחריות בוטליטתנו, אינו העבודה טייטום כיוון

.268 ת״י לפי המוצר ואיכות
מוקדמת. הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו וטומרים אנו

u האינטרנט באתר האחרונים, בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות u u .y to n g .c o . il 
העבודה. טל נאות ולביצוע לצרכיו התאמה לבדוק המבצע על 07/2012 מהדורה

 1523 הקו ודרישות בכלל הטונים והתקנים התקנות דריטות את מחליף אינו זה מפרט
להן. תוספת רק ומהווה בפרט, נוטאים״) לא כשקירות (״קירות 1 חלק





ס מזער 1® ו

מ״א 2מ- קצרה המחיצות אחת 2.3.1.2
 אחת מחיצה ולפחות ,10 מחיצות לוחי מתחברות בה בפינה
הבנירס. לסירוגין(שיטת בניה ליישם יש מ־א, 2מ- קצרה

 הוא כאשב התקע, את לנסר יש תקע, שקע בלוקי עם בשימוש
המחיצה. בקצה

מבפנים הפינה על מבט

-b אופקי חתך bאופקי חתך a- a

הרב. וניסיוננו שברשותנו הידע מיטב פי על הניתנת המלצה, ברבר הוא לעיל האמוב כל
 לטיב מוגבלת איטונג חברת אחריות בשליטתנו, אינו העבודה שיישום כיוון

.268 ת״י לפי המוצר ואיכות
מוקדמת. הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו

to האינטרנט באתר האחרונים. בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות n g .co .il־u)u)w.y 
העבודה. של נאות ולביצוע לצרכיו התאמה לבדוק המבצע על 07/2012 מהדורה

 1523 תקן ודרישות בכלל השונים והתקנים התקנות דרישות את מחליף אינו זה מפרט
להן. תוספת רק ומהווה בפרט, נושאים״) לא בני!קירות (״קירות 1 חלק
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תקרה עם חיבור 2.4
 רופפים חלקים שומנים, מאבק. נקי אופקי מרווח להשאיר יש

צמנטיים. חומרים ללא ם״מ 2.0 של בניה ושאריות
 בפוליאוריתן ההקצפה ביצוע טר□ המרווח את במים היטב לשטוף יש

ונקיה. לחה סביבה להבטחת
הבנייה. עבורה בתום מוקצף בפוליאוריתן למלא יש זה מרווח

הטיח. ביצוע טרם המרווח, רבי על פיברגלס רשת ליישם יש

הטיח. ביצוע וטרם הבניה עבובות בסיום המרווחים, הבי על פיבבהלס בשתות ליישם יש

אנכי חתך

#5 אינטוגלס *ושת
 להטביע יש הטיח), ענודות התחלת נטוס הבניה עבודות סיום עם מיד ז.

המצוינים. המקומות בבל דקה, טיח שבבת רני על אינטררלס רשת
התפר. מצידי ם׳מ 15 לפחות הושת את ליישם יש .2
המוקצף. הפוליאוריתן רוחב בל על אינטורלס ושת ליישם להקפיד יש .3
.90°נ- הושת את לסובב איו .4

 למלא יש ״מ0 2.0 מחש
מוקצף בפוליאוויתו

במחיצה פתחים שילוב 2.5
משוריינת איטונג קורת - בילינטל־ להשתמש יש הפתחים מעל
ס־מ. 150-1 ס״מ 110-120 של באורכים הלינטלים את לקבל ניתן ס־מ. 50ו- ס״מ 25 הם הקיימים הלינטלים רבהי
לגובהו. הלינטל את לנסר האיסור בתכלית אסור
בלינטל. כלשהי פריעה תהיה שלא כך הפתח, ולתכנן מראש להיערך יש זה במקרה הלינטל. קורת מעל למזרן פתח לבצע ניתן

למחיצה, בלבד איטונר בדבק יודבק אחד צד ס״מ) 40 + הפתח רוחב = הלינטל אורך (םה״כ צד. מכל בלוק ם״מ 20 של מינימום על יונח הלינטל
מוקצף. בפוליאוריתו למלא יש אותו לתקרה, עד שיימשך ס״מ 1.5כ- של מרווח ליצור יש השני בצד ואילו

הטיח. ביצוע וטרם הבניה עבודות בסיום המרווחים, רבי על פיברדלס רשתות ליישם יש
ותקרה מחיצה בין ס־מ 2.0 רווח

הרב. וניסיוננו שברשותנו הידע מיטב פי על הניתנת המלצה, ברבר הוא לעיל האמור כל
 לטיב מורבלת איטונג חברת אחריות בשליטתנו, אינו העבודה שיישום כיוון

.268 ת״י לפי המוצר ואיכות
מוקדמת. הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו

to האינטרנט באתר האחרונים. בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות n g .co .il־u)u)w.y 
העבודה. של נאות ולביצוע לצרכיו התאמה לבדוק המבצע על 07/2012 מהדורה

 1523 תקן ודרישות בכלל השונים והתקנים התקנות דרישות את מחליף אינו זה מפרט
להן. תוספת רק ומהווה בפרט, נושאים״) לא בחקירות (״קירות 1 חלק
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קיים לאלמנט לינטל חיבור פרט 2.5.2
בטון לעמוד/קיו לינטל חיבור פרם 2.5.2.1

 להטביע הטיה/יש עמדות התחלת גטום הבניה עמדות סיזם עם מיד .1
המטיבים. המשמנת בבל דקה, טיח שבבת בבי על אינטובלס ושת

התפר. ’מציד ס־מ ז5 לפחות הושת את ליישם יש .2
המוקצף. הפזליאוריתן וזחב בל על אינטרבלס ושת ליישם להקפיד יש .3
.90°ב- הרשת את לסובב איל .4

אללי מזוין בטון אלמנט
 ממולא ס״מ 1.5 חוח

מוקצף בפוליאוויתן
 עיגון: אפשרויות שתי

 010 מגולווני□ זיון מוטות 2
 בבטון ס״מ 10כ- מעוגנים
החוצה. ס״מ 10ב- ובולטים

 L50/50/3 מגולוון זוויתו או
 עוגני□ בשני מעוגן l=90 ד׳ח

 לפחות. 010 לבטון מתאימים
למטוס בפרט דוגמא גואה

ניצב קיים בניה לקיר לינטל חיבור פרט 2.5.2.2

הלינטל צידי משני #5 אינטוגלס *ושת

איטונג: לקיו עיגוו
 פישר חבות של u x 10/60 בדוגמת 010 עוגני□ 2

ש״ע או הילתי חבות של hud-l 10/70 או
בלותי□ לחיו עיגת
תתונסטווקטוו החלטת עפ״י

#5 אינטרגלס *ושת
 להטביע יש הטיח), עמדות התחלת גטום הבניה עמדות סיום עם מיד .1

המצוינים. המקומות בבל דקה, טיח שבבת בני על אינטובלס ושת
התפר. מצידי ס־מ ז5 לפחות הושת את ליישם יש .2
המוקצף. הפזליאוויתן וזהב בל על אינטובלס ושת ליישם להקפיד יש .3
.90°נ- הרשת את לסובב אין .4

,16 40 16,

מגולוון זוויתו
L50/50A3 , 

L=90 דוח

דו הוא לעיל האמור כל הוב. וניסיוננו שברשותנו הידע מיטב פי בל הניתנת המלצה, בו
 לטיב מוגבלת איטונג חבות אחריות בשליטתנו, אינו העבודה שיישום כיוון

.268 ת״י לפי המוצר ואיכות
מוקדמת. הודעה ללא וההמלצות הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו

uu1u האינטרנט באתר האחרונים, בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות .y to n g .c o . il 
העבודה. של נאות ולביצוע לצרכיו התאמה לבדוק המבצע על 07/2012 מהדורה

 1523 הקו ודרישות בכלל השונים והתקנים התקנות דרישות את מחליף אינו זה מפרט
להן. תוספת רק ומהווה בפרט, נושאים״) לא בחקירות (״קירות 1 חלק






