
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 הוראות התקנה

פלאנק קצוות ישרים חיפוי   

 עוביים משתנים 

 םחוץ ופני



 

 

 

 כלים וחומריםרשימת  .1

  

 יש להיצמד להוראות הנ"ל ובמידה ושלב כלשהו אינו מובן ו/או התגלתה

 בעיית חומר במהלך העבודה, יש ליצור קשר מידי עם המחלקה הטכנית.

 צבע

 לפי

 בחירה

 מברגה

 פד צביעה

 מסור עם

 דיסק יהלום

 ברגים לפי

 בחירת תשתית

מעלבהתקנה )  

מטר( 3 גובה  

 דבק סיקה

 11fcפלקס 
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 (.Cassiaגוון צמנט לבן, מרקם עץ עדין ) – מ"מ  8/150/3000  – מידות  .2

 (.Cassiaמרקם עץ עדין )גוון צמנט לבן,  –מ"מ  10/150/3000  

 (.Cassiaמרקם עץ עדין ), צמנט אפורגוון  – מ"מ 16/150/3000      

 

 ומחויבים בשכבת הגנה.( צמנט לבן)הלוחות מגיעים בגוון ניטרלי  –ה צביע .3

 בשלב ראשון יש לוודא שהלוחות יבשים. אין לצבוע בסביבה רטובה. .א

 לנקות משאריות אבק באמצעות מברשת/לחץ אויר. .ב

, שכבה נדיבה ואחידה בעזרת ספוג/פד )לקבלת מכל הצדדיםלצבוע שכבה ראשונה  .ג

 מומלץ שלא לעבוד עם רולר/מברשת(. -מראה אחיד 

 לצבוע קודם את החזית ולאחר ייבוש מלא את הדפנות וגב הלוח. 

 במידה וצובעים בצבע אטום, ניתן לדלל את הצבע בשכבה ראשונה לפי הוראות יצרן. .ד

 לאחר סיום ההתקנה וזאת לאחר ניקוי רק יש לצבוע שכבה שניה כגמר .ה

המשטח באופן יסודי מאבק, לכלוך, סימני ידיים או כל דבר העלול לפגוע בטיב 

 צביעת השכבה השניה. יש לקחת בחשבון שכל שכבה מכהה את הגוון.

 מומלץ לבצע דוגמא טרם ההתקנה.

 

 תכנון

 מדיוק כמויות כתב , לחישובמראש מתוכננת פריסה תוכנית עם לעבוד מומלץ .א

 .מיותר בפחת לחסכוןו

 לגבי מגבלה קיימת בהדבקה מיושמים והם אחיד אינו הפלאנקים ועובי מאחר .ב

 הדבקת אפשרות להלן. בהכרח ולמשקלו לעוביו ביחס המודבק הלוח אורך

 :האפשרי אורכם י"עפ הפלאנקים

 שלם( פלאנקמטר ) 3 אורךעד  בפלאנקההדבקה אפשרית  –  ממ  8 פלאנק

 מטר  2אורך עד בפלאנק ההדבקה אפשרית  –ממ  10 פלאנק

 מטר  1אורך  עדבפלאנק ההדבקה אפשרית  –ממ  16 פלאנק

 

. 2 

. 3 

. 4 



 

 

 

 – הפלאנקים להדבקת ומתאימה מפולסת, יציבה תשתית לבנות יש -תשתית 

 הקיים לקיר ומעוגן מתאים מתכת שלד גבי על, מ"מ SHERA  10 לוחות באמצעות

 .זה עיצוב לסוג ואידאלי יציב משטח לקבלת – מ"ס 40 של ניצבים ובמרווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 , חובה לעגן את הלוחותמטר חל איסור על הדבקת הלוחות 3 בהתקנת מעל גובה

 בקונסטרוקטור להיעזר מומלץברגים בכל נקודת השקה עם הניצב.  2בחיבור מכני. 

הניצבים.  בין והמפתחים התשתית של נכונה לבחירה והנתונים העומסים את שיבחן

 .מעץ או ממתכת תקנית להיות צריכה התשתית

 

 

 

 

 

 

 

  
.70אומגה פח  בורג לתשתית מתכת בורג עיגון לקיר  מ"מ SHERA 10לוח  

הפלאנקים שיטת חיבור 

 תתבצע לפנים ולחוץ 

 ותבלבד ללוחבהדבקה 

SHERA כתשתית 

 עפ"יהדבקה שלא *

הנחייה זו הינה באחריות 

 המתקין בלבד.

                                               

                             

                                     

                                     
                

                

 40 מינימלימפתח 

 ס"מ

פרופיל מתכת או עץ         
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 שלבי התקנה

לאחר בחירת התשתית מתחילים בהדבקת הלוח הראשון כאשר יש לוודא כי הוא  .א

 מעלה.כלפי מותקן בקו ישר )פלס(, ההתקנה מתבצעת מלמטה 

 ס"מ. 30כל  Sikaflex FC-11דבק על בסיס פוליאוריטן  באמצעותההדבקה תבוצע  .ב

 

 

 

 

 

בייחוד  לתשתית מעבר ס"מ 2מעל  הפלאנק עםבקצוות מומלץ שלא לבלוט  .ג

 באיזור מגע יד אדם.
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ס"מ 30הדבקה כל   

 נקודת דבק



 

 

 

 

 בטיחות בעבודה .5

 .פתוח במקום הלוחות את לחתוך להקפיד יש .א

 .וכפפות אבק משקפי, אבק מסכת – בטיחות בציוד להשתמש יש .ב

 .מתאים ולהב אבק שואב בעלי כלים – העבודה לסוג המתאים כלים עם לעבוד יש .ג

 .ובטוחה תקנית בצורה תבוצע הלוחות נשיאת .ד

 

 

 

 

 יש להניחם במקום מוצל על משטח מוגבה. הלוחות על ושמירה אחסוןל .ה

 .בברזנט הלוחות את סותכל יש .ו

 

 

 

 

 

 המפעל אחריות .שברשותנו והידע ניסיוננו מיטב י"עפ הניתנת בלבד המלצה בגדר הנו ל"הנ המידע כל:  אחריות

 המוצר התאמת לבדוק המבצע על. המבצע אחריות במקום באה ואינה בלבד החומרים ולאיכות לטיב מוגבלת

 הנתונים את לשנות או לעדכן הזכות את לעצמנו שומרים אנו. העבודה כל של נאות ולביצוע לצרכיו והמערכת

  .האחרונים בעדכונים להתעדכן המבצע באחריות. מוקדמת הודעה ללא וההמלצות
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www.shera.co.il  מוצרי פייבר צמנט      |Shera 
 04-8416206, פקס: 04-8414408, מפרץ חיפה, טלפון: 13חלוצי התעשייה  -אולם תצוגה בצפון 

  03-9301561, פקס: 03-9301511)פינת גיסין(, פתח תקווה, טלפון:  70פינסקר  -אולם תצוגה במרכז 

 

 מפיץ ראשי מ.א.ל.מ בע"מ                                           

www.malm.co.il                                           

 


