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ה

מליוני מבנים נבנים באיטונג מדי שנה 
ברחבי העולם. איטונג ישראל מציעה
מגוון פתרונות מתקדמים שפותחו 

בשיתוף מעבדות המחקר של איטונג 
הבינלאומית בגרמניה.

xl איטונג

איטונג 
בטוח שבחרת נכון

בלוקי איטונג בעוביים גדולים מהסטנדרט 
)25-50 ס“מ(, בעלי כושר בידוד תרמי 

ואקוסטי מעולים.
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יותר מבודד, יותר חסכוני, יותר ירוק

הכי ידידותי לסביבההכי מבודד מחום וקור

הכי חסכוני הכי בטיחותיהכי בטוח ונקי מקרינה

יתרונות למתכנן ולקבלן
• גמישות עיצובית מאפשר יצירת נישות, מדפים, ארגזי תריס סמוי וכד‘	
• פשוט ליישום אין צורך בידע והכשרה, בנייה בשיטה הקונבנציונאלית	
• 	)f-30( אידיאלי לטיפול בגשרי קור באמצעות לוחות איטונג, בלוקים דקי דופן או לוחות קלקר
• חיסכון בזמן חלופה מהירה ואיכותית לקירות כפולים	
•  ניתן לייצר בכל מידה	

יתרונות לדייר
• פתרונות עיצוב יחודיים נישות, מדפים, ארגזי תריס סמוי וכד‘	
• בידוד תרמי מעולה החוסך כ- 29% מהוצאות החשמל השנתיות על חימום ומיזוג	
• בידוד אקוסטי מעולה	
• מונע תופעת עיבוי, כתמי עובש ופטרת על הקירות	
• עמידות גבוהה ברעידות אדמה ופיצוצים, יותר מכל בלוק אחר	
• עמידות גבוהה באש הרבה מעל לתקנים	

הכי עמיד באש
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 התנגדות תרמית מתקבלת
 התנגדות תרמית נדרשת לפי התקן
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לפי חתך 1.5 ס“מ טיח חוץ, 0.5 הרבצה, בלוק, 1 ס“מ טיח גבס

התנגדות תרמית של בלוקים שונים לפי תקן 1045 לבידוד תרמי )אזור ב‘(

בלוק אגרגט וולקניבלוק איטונג
)פומיס למיניו(

בלוק בטון רגיל

TTC נתוני
קבוע זמן 

תרמי

בלוק 20 – 27.78
בלוק 22 – 30.36
בלוק 25 – 37.29
בלוק 30 – 50.38

בלוק 20 – 26
בלוק -22 31.77

)20 ס“מ( - 51DBבידוד אקוסטי 
לאיטונג בידוד אקוסטי מצוין

)20 ס“מ( 
לא נמצאו בדיקות מכון התקנים

50DB - )20 ס“מ(

15 ס“מ - 6 שעות )נבדק(עמידות באש
20 ס“מ - 8 שעות )מוערך(

איטונג עמיד באש פי 4 מכל 
 בלוק אחר )הפרש טמפרטורה 

)68°C 1000° עדC מ

15 ס“מ - 1.25 שעות
20 ס“מ - 2.00 שעות 

15 ס“מ - 1.25 שעות
20 ס“מ - 2.00 שעות
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רואים רחוק בונים ירוק

• בייצור האיטונג נעשה שימוש מזערי במחצבי טבע, הוא אינו מכיל אגרגטים מזוהמים 	
בקרינה וייצורו מצריך פחות מחצי מכמות האנרגיה הנצרכת בייצור בלוקים אחרים. 

• הודות למשקלו הנמוך חוסכת הבניה באיטונג בכמויות הפלדה וקטן הצורך במתקני שינוע.	

• איטונג מבודד תרמי ואקוסטי יותר מכל בלוק אחר, דבר המאפשר סביבת מגורים שקטה 	
 ונעימה ובנוסף מאפשר צמצום בהפעלת מערכות מיזוג אוויר וחיסכון של עד 29% 

מצריכת החשמל.

• במפעל איטונג מקפידים על מחזור שיירים וחומרי גלם באופן מוחלט. ניתן לאסוף שאריות 	
בלוקים באתר ולהעביר למפעל למחזור.

• 	 IBU מוצרי איטונג בעלי תו תקן ירוק והיחידים בישראל העומדים בתקן הגרמני המחמיר
למוצרי בניה ירוקים.

איטונג מקפידה על שמירה על איכות 
הסביבה בכל שלבי חיי המוצר

הבחירה באיטונג 
מבטיחה שמירה על 

איכות החיים, 
בריאות ובטיחות.
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*     בדיקת התנגדות תרמית - המבדקה של הטכניון
**    התנגדות מחושבת לפי בדיקה

***   ת"י 1045/0 טבלה 2 ב'
****  פרסום יצרני פומיס

בלוק בטון***
5 חללים

פומיס****
5 חללים

פומיס***
30/30/50רב חורי
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התנגדות תרמית אופיינית )מ"ר *מעלות צלזיוס לוואט(
איטונג-הכי מבודד
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בלוק בטוןבלוק בטוןבטון
עם אפר 

פחם

בלוק פיצלי
שמן

בלוק אפר
פחם

בלוק פומיס
צ.פ. 300

בלוק פומיס
צ.פ. 250

מתוך מחקר של המכון הלאומי לחקר הבניה בטכניון.

 )bp/kg( תכולת קרינה רדיואקטיבית במוצרי בנייה בישראל
מתוך מחקר של המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון".

איטונג-הכי נקי מקרינה

מכון התקנים 
הישראלי

 התקן הגרמני המחמיר
 IBU
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קל ופשוט ליישום

  |1

 ,XL הנחת שורה ראשונה של בלוקי איטונג 
כאשר הם בולטים מרצפת הבטון כלפי חוץ בהתאם 

לעובי הבידוד הנדרש.

  |2

בשלב טפסנות העמודים והקורות יונחו לוחות איטונג, 
בלוקי איטונג דקי דופן או קלקר 5 ס“מ בצמוד לטפסנות 

)בצידה החיצוני של היציקה( לבידוד גשרי הקור ויצירת 
מישור אחיד עם קירות החוץ.

| 3

בשלב יציקת הבטון בעמודים נוצר החיבור בין אמצעי הבידוד לעמוד הבטון.

בניית קירות איטונג xl מתבצעת בדומה 
לבנייה בשיטה הקונבנציונאלית ולכן אינה 

מצריכה ידע או הכשרה מיוחדים.

הבנייה מתבצעת בצורה הבאה:
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פרט חלון עם תריס גלילה סמוי )d=30( חתך אנכיפרט חלון עם תריס גלילה סמוי )d=25( חתך אנכי

 1. בלוק איטונג 3. לוח איטונג 6. גמר פנימי 7. טיח חוץ 
 9. דבק איטונג 12. בלוק תעלה 13. אלמנט תריס גלילה 

14. קורת בטון 15. דייס צמנטי 16. תקרת בטון 17. פתח שירות 
18. רשת אקספנדית 19. פוליאוריטן מוקצף 

 1. בלוק איטונג 3. לוח איטונג 6. גמר פנימי 7. טיח חוץ 
 9. דבק איטונג 12. בלוק תעלה 13. אלמנט תריס גלילה 

14. קורת בטון 15. דייס צמנטי 16. תקרת בטון 17. פתח שירות 
19. פוליאוריטן מוקצף 35. קיטום מקומי של לוח איטונג

פרט פינה חתך אופקי )חיבור פירקי(

 1. בלוק איטונג 3. לוח איטונג 4. עמוד בטון 6. גמר פנימי 
7. טיח חוץ 9. דבק איטונג

פרטי ביצוע
פרט ויטרינה עם תריס גלילה חתך אנכי

1. בלוק איטונג 6. גמר פנימי 7. טיח חוץ 9. דבק איטונג 
13. אלמנט תריס גלילה 17. פתח שירות 18. רשת אקספנדית 

RHS .22 20. איטום 21. זוויתן

פרט צינורות נסתרים חתך אופקי

1. בלוק איטונג 6. גמר פנימי 7. טיח חוץ 9. דבק איטונג 
לוח איטונג משוריין 6 ס“מ 13. צמ“ג או צינור ביוב “4   .10 

15. דייס צמנטי 

פרט חלון הזזה חתך אופקי

 1. בלוק איטונג 6. גמר פנימי 7. טיח חוץ
8. כיס לחלון הזזה לוח איטונג 6 ס“מ 9. דבק איטונג

פרט פינה שטרבה )חיבור רתום(

www.ytong.co.il  T 8ø@20 L=20 2. בלוק שטרבה 3. לוח איטונג 4. עמוד בטון 5. 
6. גמר פנימי 7. טיח חוץ 9. דבק איטונג

פרטי ביצוע נוספים ומעודכנים ניתן למצוא באתר



מכון התקנים 
הישראלי

מכון התקנים 
הישראלי

מכון התקנים 
הישראלי

 התקן הגרמני המחמיר
 IBU

שירות לקוחות: 04-6178807 | קשרי לקוחות: 1-800-30-60-20
38900 קיסריה  ת.  פ.  3007 דואר  תיבת  הנהלה:   משרדי 
www.ytong.co.il  |  04-6377984 | פקס.   04-6178800 טל. 
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