מפרט טכני להתקנת לוחות דק פייבר צמנט .SHERA
תאור המערכת :לוחות דק עשויים בטכנולוגיית פיבר צמנט של המערכת כוללת:
 .0לוח דק פייבר צמנט  SHERAאורך  0111מ"מ רוחב
חברת  SHERAמוטמעים טקסטורת עץ ומכילים סיבים אורגניים
 001/011מ"מ.
)צלולוזה( הלוחות בגוון צמנט פורטלנד )ברוחב  300מ"מ( או
 .2תשתית תקנית לפי הוראות המתכנן – עץ או מתכת.
באחד מארבעה גווני עץ לבחירה )ברוחב  150מ"מ( ובאורך
 .0בורג לדק בהתאם לסוג התשתית.
 0111מ"מ.
 .4סילר/צבע לפי הגדרות האדריכל עבור הלוחות
במקרה של הלוחות האפורים מיושם עליהם צבע/סילר בהתאם
האפורים.
לגוון ולאופי השימוש הרצוי.
התקנה:
 .0בחירת התשתית עץ או מתכת ע"י המתכנן ,מפתחים בין הקורות יעשו לפי טבלת עומסים והנחיות המתכנן .יש
להקפיד שהתשתית יציבה ומפולסת.
 .2עבור הלוחות האפורים -ראשית יש לצבוע הדק יד ראשונה עד לקבלת הגוון הרצוי לפי דרישת האדריכל במקום
מוצל ונקי ,לאחר ההתקנה יש לצבוע שכבה נוסף של צבע או סילר .
 .3התקנה -יש להשתמש בשקען לפני החדרת הבורג.
 .4חיתוך ע"י דיסק יהלום רצוי משור פנדל שולחני.
 .5ניתן לחתוך צורות עגולות ע"י משור ג'יקסו עם להב יהלום.
 .6חובה מרווח בין דק לדק מכל כיווניו לפחות של  0מ"מ.
 .7לוח הדק לא יבלוט יותר מ 0 -ס"מ מעבר לקורה הקיצונית של התשתית.
 .8דק המורכב בסביבה רטובה )בריכה/ג'קוזי( יש למרוח סילר גם מלמטה ומהצדדים.
 .9בסיבה של מים מלוחים חובה להשתמש בברגים עם ציפוי ננו.

(התמונה להמחשה בלבד)
הערות כלליות:
 יש לצבוע את הדק ע"י פד או ספוג בלבד. אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים )רוחות חזקות ,ימישרב ,גשם ,כפור וכד'(.

אחריות:
כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב
ניסיוננו והידע שברשותנו .אחריות המפעל מוגבלת לטיב
ולאיכות החומרים בלבד על פי כתב אחריות היצרן ואינה באה
במקום אחריות המבצע .על המבצע לבדוק התאמת המוצר
והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה .אנו שומרים
לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות
ללא הודעה מוקדמת .באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים
האחרונים.

הדגשים :בעת שינוע הלוחות ,יש להימנע מפגיעה בקצוות הלוח.
במידה וקיים חשש כלשהו לגבי חוזק התשתית או אפיון החיבור ,יש להיוועץ עם נציג טכני בנושא.
בטיחות:
 -יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח ,להשתמש בציוד מגן בעת החיתוך( ,משקפיים ומגן אבק).

