
לוחות ֶדק
פלאנקים

חיפוי קירות
לוחות רצפה

גדרות
פאנלים

לוחות דקורטיביים
INFILL מחיצות בשיטת

מוצרי פייבר צמנט



אודותינו
חברת מ.א.ל.מ בע"מ  נוסדה בשנת 1994 ומתמחה בשיווק ומכירת מוצרי 

גמר איכותיים לענף הבניין. 
לחברה שני סניפים:

צפון - חיפה, חלוצי התעשייה 13
מרכז - פתח תקוה, פינסקר 70 )פינת גיסין(

תצוגה קבועה - מרכז הבניה, געש

סל המוצרים המשווק על ידי מ.א.ל.מ הינו של היצרנים המובילים בארץ 
ובעולם. כל החברות והמפעלים המיוצגים על ידי מ.א.ל.מ שומרים על 
נוהלי איכות בינלאומיים ו/או נושאים תו תקן ישראלי/בינלאומי. החברה 
עוסקת ומתמחה באספקת מגוון רחב מאוד של מוצרים לתחום הבניה 

המתקדמת ולגימורי פנים וחוץ.  
מוצרי העוגן המשווקים ממחסני החברה הינם: לוחות גבס, לוחות ומוצרי 
פייברצמנט, בלוקי גבס, תקרות וחיפויים אקוסטיים, מוצרי בידוד לסוגיהם,

דלתות עץ דקורטיביות ועוד. 
מוצרים משלימים - פרופיל מתכת ואלומיניום למחיצות ולתקרות, פרופיל  
ניתוק, משככים אקוסטיים, חיפויי עץ ומתכת, ברגים ומיתדים, אביזרי 
עיגון ותלייה, חומרי אטימה, הדבקה, ציפויים דקורטיביים, צבעי מתכת 
ועץ, צבעים אקריליים, פרזול, כלים סניטריים, קרמיקה, מוצרי אמבט 

ואינסטלציה, מוצרי חשמל, גופי תאורה, כלי עבודה ועוד.

למוצרי SHERA מגוון רחב של תקנים בינלאומיים וישראלייֿם המבטיחים 
איכות מוצר ללא פשרות. 

לוחות SHERA מאופיינים ביתרונות והתכונות הבאים:
    הלוחות מיוצרים על פי תקינה בינלאומית ותקנים ישראלים

    המוצרים אינם מתנפחים ממים או מתכווצים ונסדקים כשמתייבשים
    ניתן לצבוע את המוצרים ברוב הצבעים הרגילים

    הלוחות מגיעים במידות מילימטריות ובגדלים סטנדרטים
    ניתן לקבל את הלוחות כולל פאזות

    הלוחות עמידים נגד טרמיטים ומזיקים
    על הלוחות לא מתפתחות פטריות או עובש

    עמידות לאש על פי תקן ישראלי 7.5.5 ו- 931
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בשלושת העשורים האחרונים SHERA משקיעה מאמצים רבים בפיתוח 
ירוקות. עיקר המאמץ מושקע בפיתוח טכנולוגיות  טכנולוגיות בנייה 

ותחליפים למוצרי בנייה מסורתיים בעייתיים מבחינה אקולוגית.
פיתוח מוצרי SHERA מתבצע תחת התחשבות בכל מחזור חיי המוצר 
)LCA(, החל בהקפדה על שימוש בחומרים ממוחזרים וכלה בפיתוח 

טכנולוגיות ייצור נקיות ועד ליכולת מחזור המוצר בסוף חייו.  
כיום חברת SHERA הינה מובילה בתחום פתרונות הבנייה הירוקה ומספקת 
 AUTOCLAVE פתרונות מסף ועד רעף אשר כולם מיוצרים בטכנולוגיות

מתקדמות להבטחת איכות ועמידות מוצר מכסימליים.

מוצרי SHERA עמידים לסביבה חיצונית וחזקים במיוחד ובכך מאפשרים 
חיפוי מבנים בשלמותם תוך הענקת ערכי בידוד משמעותיים למבנה 
אשר מפחיתים דרמטית את צריכת האנרגיה המושקעת בחימום או 

קירור המבנה. 
 G.E.N -  Global זוכים להכרה ירוקה בינלאומית מטעם SHERA מוצרי

.Ecolabeling Network

או של  חידוש של המאה ה-21  איננה  ירוקה  בנייה  כי  אנו מאמינים 
הגאדג'טים המלווים אותה, וכי בנייה ירוקה מאז ומעולם הייתה קיימת 
במקומות בהן נדרש האדם לגור בתנאים קיצוניים וללא עזרת חשמל ונפט.

בנייה ירוקה היא קודם כל שימוש במשאבי הטבע הקיימים כמו אור 
השמש, זרימת האוויר, טמפרטורת הקרקע ועוד אלמנטים העומדים 
לרשותנו בחינם. מחקרים רבים ובניהם תקן LEED האמריקאי לבנייה 
ירוקה מוכיחים כי שימוש באלמנטים אלו לא רק שמפחית משמעותית את 
הוצאות המבנה והשפעתו הסביבתית, אלה שגם משפר משמעותית את 
איכות החיים בו. בשל כך חברת מ.א.ל.מ בחרה להביא לשוק הישראלי 
SHERA האיכותיים המאפשרים תכנון מבנים ירוקים וברי  את מוצרי 

השגה לכל אחד.

אנו מעמידים אפשרות לייעוץ חינם לבנייה ירוקה בת קיימא, תוך התחשבות 
אמיתית בעלויות המבנה, איכות החיים בו ותרומה לסביבה.

הבהרות והמלצות -
כל המידע בקטלוג זה הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת על פי מיטב 
ניסיוננו והידע שברשותנו. כמו כן הוראות הניתנות בקטלוג זה הינם 
כלליות ומומלץ להיוועץ עם המחלקה הטכנית טרם התקנה ספציפית 
של כל אלמנט. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד 
ואינה באה במקום אחריות המבצע או המתכנן. )בהתאם לכתב אחריות 
חברת MAHAPHANT למוצרי SHERA(. 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 בחידושים האחרונים.

- )L.C.A – Life Cycle Assessment( מחזור חיי מוצר
חומרי גלם-

SHERA מורכבת בעיקרה מחול צמנט  טכנולוגיית הפייבר צמנט של 
וסיבים אורגנים - תאית )צלולוז(. חברת SHERA מגדלת את הסיבים 

בשדות שתולים בלבד ומשלבת כ-30% חומר ממוחזר במוצריה.

תהליך הייצור –
תהליך הייצור מבוסס על אפס בזבוז חומרי גלם ומתנהל ללא פליטת 

חומרים מזהמים לסביבה.
טכנולוגיות חיתוך מתקדמות מאפשרות עיצוב וחיתוך הלוחות ללא 

פליטת אבק לסביבה. 
טכנולוגיית AUTOCLAVE אשר פותחו על ידי SHERA מפחיתות משמעותית 
את טמפרטורת הייצור של הלוחות, ובכך מצטמצמת צריכת האנרגיה 

בייצור החומרים. 

עיצוב מוצר –
מוצרי SHERA מוצעים במצב של "מוכנים לשימוש", ומשמשים תחליף 

מצוין לבלוקים, עץ, M.D.F, גבס, ועוד מגוון רחב של מוצרי בנייה.
בכך SHERA מפחיתה את השימוש בעץ ובחומרים כבדים אשר צורכים 

כמות נכבדת של משאבי טבע. 

התקנה – 
מוצרי SHERA מותקנים בהתקנה יבשה ובכך חוסכים את השימוש במים 
SHERA ובשיטת הבנייה המתקדמת  באתר הבנייה. השימוש במוצרי 
מפחיתה משמעותית את כמות הפסולת המצטברת ומפונה מאתר הבנייה. 
מוצרי SHERA מעוצבים ומוכנים לצבע ובכך חוסכים תהליכי בנייה רבים 

כגון טיח, חציבות וכו'. 

שימוש ותחזוקה –
מוצרי SHERA עמידים באופן טבעי לסביבה חיצונית ולכן אינם דורשים 

כל טיפול מיוחד. אין צורך בשימוש בחומרי תחזוקה וחיטוי מסוכנים.
למוצרי SHERA תקן לאפס פליטת חומרים רעילים המהווה יתרון יחודי 

על מרבית התחליפים הקיימים בשוק. 
מוצרי SHERA עמידים באופן טבעי לאש ובעלי תקינה מחמירה בנושא, 
ולכן לא דורשים כל שימוש במעכבי בעירה רעילים אשר נהוגים במוצרי 

בנייה רבים.

סוף מחזור חיים –
כל מוצרי SHERA ניתנים למחזור בסוף חייהם. 

                       כל מוצרי SHERA בעלי אחריות בינלאומית ל50 שנה. 
                       )בהתאם לכתב אחריות היצרן(

 מקדםנוח לעבודהעמיד באש
התפשטות נמוך

עמיד בפני
מזיקים וטרמיטים

חסין בפנימבודד רעש
פגעי מים

עמיד לפגעי
מזג אויר
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לוחות ֶדק
תיאור המוצר:

לוחות הדק SHERA Floor Planks מיוצרים מתרכובת פייבר צמנט במרקמי 
עץ, אפיוני חירוץ ומידות שונות. לוחות הדק של SHERA מהווים פתרון 
אידיאלי ַחלּופי לריצופי עץ. לוחות הֶדק יוצרים אוירה מיוחדת ומוסיפים 
חדשנות עיצובית. המידות המיוחדות של לוחות הדק נועדו להתאים את 
הלוחות למרבית דרישות התכנון של חלל הבית, הגינה, החצר וכל מרחב 
אחר. ניתן להשתמש: מסביב לבריכה, לחיפוי גלריות, רחבות, מרפסות, 

כחלופה לדשא, בסביבה רטובה או לחה, חדרים ועוד.

מידות הלוחות: 
25/150/3000 מ"מ, 25/300/3000 מ"מ

להזמנות מיוחדות:
30/100/300, 25/200/400 מ"מ
25/200/300, 25/250/400 מ"מ

דגשים בסיסיים להתקנה:
    תשתית הדק יכולה להיות עץ, מתכת או בהדבקה על גבי בטון. יש 

להסתמך על טבלת עומסים עדכנית בזמן תכנון התשתית.
    עבור דקים ברוחב 15 ס"מ, אין צורך ב- 2 ברגים )כמו בעץ(, מספיק 

בורג אחד במרכז ועל גבי כל קורת תמך, מומלץ להוסיף דבק. 
    יש להקפיד על קדח מקדים ושימוש בשקען מתאים לסוג הבורג.

    חיתוך: באמצעות משור אנכי )ג'יקסו( ומשורית עץ, או משור נגרים 
עגול ודיסק H.S.S או דיסק יהלום.

    צביעה באמצעות צבעי וורנית לעץ או שווה ערך.
    אופציונאלי: הגנה עליונה באמצעות צבע מגן דו רכיבי על בסיס 

פוליאוריתני מתאים לצמנט. 

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה – דרגה 6.4.4
    תקן ישראלי 2279 – עמידות משטחי הליכה בפני החלקה – מתאים 

גם לסביבה רטובה
    בדיקת עמידות בסביבה ימית

 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    
    מחזורי הקפאה והפשרה 

    עמידות במים חמים 
    עמידות בחום וגשם 

    מחזורי ספיגה וייבוש 

יתרונות המוצר:
     חוזק רב

     עמיד לפגעי מזג האוויר
     חסין בפני נזקי מים

     עמיד באש
     מקדם התפשטות נמוך

     נוח לעבודה
     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

     תחזוקה מינימלית

לוחות ֶדק בהדבקה על תשתית בטון

דוגמא לתשתית מתכת

לוחות ֶדק כריצוף פנים מעוצב

דוגמא לתשתית עץ
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לוחות פייבר צמנט לחיפוי קירות ומחיצות

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה – דרגה 6.4.4

    תקן ישראלי 931 – עמידות אש של אלמנט בנייה – 180-30 דקות 
עמידה באש, בהתאם לאפיון המחיצה

    תקן אמריקאי  ASTM E90-97- בידוד קול – 64-30 דציבל, בהתאם 
לאפיון המחיצה

 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    
    מחזורי הקפאה והפשרה.

    עמידות במים חמים.
    עמידות בחום וגשם.

    מחזורי ספיגה וייבוש. 
    צפיפות מוצר 50±1300 ק"ג/מ"ק. )במצב יבש(.

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     מבודד רעש
     חוזק גבוה לנגיפה

     מקדם התפשטות נמוך
     ניתן לכיפוף     

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

טבלת משקלים:

הערה: יש להתחשב בתכולת לחות, ובסטיית המשקל המצוינת למעלה

בניית מחיצה וחיבור לוחות

שיטת איחוי תפרים

ניצב תקני בעובי פח מעל 0.6 מ”מ

SHERA Board

בידוד תרמי

20 Cm max

 SHERA board

5 Cm min

1.2 Cm min

SHERA מריחת מקשר לחומר מליטה

חומר מליטה SHERA דו רכיבי 
ובתוכו מוטמעת רשת פיברגלאס 

שכבה שניה (כ-20ס“מ)
 SHERA של חומר מליטה

שכבה שלישית (כ-30 ס“מ)
 SHERA של חומר מליטה

תיאור המוצר:
לוחות SHERA לחיפוי קירות ומחיצות מיוצרים מתרכובת פייברצמנט 

בתהליכים המקנים להם חוזק ועמידות לאורך שנים. 
הלוחות מתוצרת SHERA הינם הפיתרון המושלם והאיכותי ביותר לחיפוי 
קירות חוץ ופנים, בעלי עמידות ברמה גבוהה ומתאימים לתנאי שירות 
מיוחדים וחריגים כמו: חדרים רטובים, תאי שירותים, בתי ספר, מוסדות 

ציבור, אצטדיונים וכו'. 
הלוחות מיוצרים עם "פאזה שקועה" לאיחוי מושלם של המחיצות או 

.SHERA החיפויים באמצעות מרק מיוחד דו-רכיבי של חברת
במלאי קיימים לוחות עם או בלי פאזה. 

מידות הלוח:
עוביים: 6/ 8/ 10/ 12 מ"מ

גודל: 1200/2700 מ"מ, 1200/2400 מ"מ
הזמנות מיוחדות: 1200/3000, או במידות אינצ'יות

דגשים בסיסיים להתקנה:
    על תשתית הלוחות להיות תקנית ומחושבת לפי העומסים 

הנדרשים.
    יש להתאים ברגים על פי הטבלה בקטלוג זה ולהקפיד על מיקום 

ברגים נכון על גבי הלוח.
    מברגה מקצועית וביט מתאים משפיעים משמעותית על קצב 

העבודה באתר, ראה אביזרים נלווים בקטלוג זה.
    חיתוך: באמצעות משור אנכי )ג'יקסו( ומשורית עץ, או משור נגרים 

.H.S.S עגול ודיסק
    צביעה: ניתן לצבוע בכל צבע המתאים לקירות, יש להקפיד על 

יישום יסוד מקשר מתאים.
    בעת התקנת הלוחות יש להתחשב בתנועת המבנה, בצורת חיבור 

הלוחות )לאורך או לרוחב( ובמיקום התפרים.  
מומלץ להיוועץ עם מומחה מ.א.ל.מ בנושא טרם התקנת הלוחות

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

עובי הלוח )מ"מ(

4

6

8

10

12

משקל הלוח )ק"ג/מ"ר(

5.2

7.8

10.4

13

15.6
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לוחות ריצוף /גלריה /גגות שטוחים

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה 

– דרגה 6.4.4 .
    צפיפות מוצר 50±1300 ק"ג למ"ק. )במצב יבש(.

 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    
    מחזורי הקפאה והפשרה.

    עמידות במים חמים.
    עמידות בחום וגשם.
    מחזורי ספיגה וייבוש

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     מקדם התפשטות נמוך
     נוח לעבודה     

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

טבלת משקלים:

הערה: יש להתחשב בתכולת לחות, ובסטיית המשקל המצוינת למעלה

תיאור המוצר:
לוחות ריצוף לבסיס גלריות SHERA Flooring Board מיוצרים מתרכובת 
SHERA המקנים ללוחות תכונות   פייברצמנט בתהליכים המיוחדים ל 

חוזק ועמידות גבוהה המתאימה לדרישות המחמירות ביותר. 
SHERA הם הלוחות האולטימטיביים ליעודם כתשתית  לוחות ריצפה 
רצפה לגלריות ועולים לאין שיעור בתכונותיהם על התחליפים הקיימים 

כמו: לוחות עץ, OSB, MDF, ודומיהם.
לוחות רצפה Shera מיוצרים במידות שונות על מנת לאפשר למתכנן 

גמישות וחיסכון כספי. 
גוון: אפור אדריכלי.

מידות הלוחות:
עוביים:
15 מ"מ
18 מ"מ
20 מ"מ

גודל: 1200/2400 מ"מ
להזמנות מיוחדות ניתן לקבל מידות באינצ'ים ועוביים נוספים.

דגשים בסיסיים להתקנה:
    על תשתית הלוחות להיות תקנית ומחושבת לפי העומסים

הנדרשים.
    ניתן להשתמש בתשתית עץ, מתכת או בהדבקה ישירה על גבי 

בטון ובהתאם לנ"ל.
    חיתוך: באמצעות משור אנכי )ג'יקסו( ומשורית עץ, או משור נגרים 

.H.S.S עגול ודיסק
    יש להתאים ברגים על פי הטבלה בקטלוג זה. 

    יש לשים דגש על כוון הנחת הלוחות על גבי הקונסטרוקציה. 
    טרם חיפוי עליון מכל סוג שהוא, יש לתכנן בקפידה את איטום 

הלוחות וניקוזם ממים. 
    ציפוי עליון יכול להיות דק, אבן, קרמיקה או כל ציפוי מקובל בשוק 

ובהתאם למפרט יישום מתאים.

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

גג קניון עזריאלי בעכו

עובי הלוח )מ"מ(

15

18

20

משקל הלוח )ק"ג(

19.5

23.4

26

לוחות SHERA בציפוי פוליאוריטני

89

לוחות SHERA, ריצפה וגג בבנייה מתקדמת בבית במושבה כינרת



תיאור המוצר:
הלוחות הדקורטיבים מוטבעי הטקסטורה SHERA Deco Panel הינם 

הבחירה הנכונה לעיצוב מהודר ופורץ דרך. 
 Rocco, Stucco, Cassiano, Cassia, :הלוחות מיוצרים בחמישה מירקמים

.Blossum

חיפוי קירות בלוחות Deco Panel מעניקים אסטטיקה ברמה גבוהה, יופי 
וחדשנות בשילוב עם איכות מוצר ועמידות ללא פשרות. 

מידות הלוח:
עוביים:

8/6 מ"מ
גודל:

1200/2400 מ"מ
להזמנות מיוחדות עוביים 12/10 מ"מ
ובמידות אינצ'יות ואורך עד 3000 מ"מ

דגשים בסיסיים להתקנה:
    על תשתית הלוחות להיות תקנית ומחושבת לפי העומסים 

הנדרשים.
     יש להתאים ברגים על פי הטבלה בקטלוג זה.

     ניתן להסתיר את הבורג באמצעות חומר על בסיס פוליארותני 
אוטם.

    צביעה: ניתן לצבוע בכל צבע המתאים לקירות, יש להקפיד על 
יישום יסוד מקשר מתאים.

    חיבור תפר – מומלץ ליישם תפר גלוי דקורטיבי.
    לוחות דמויי עץ CASSIANO ניתנים להתקנה בצורה רציפה ללא 

תפר ביניים.
    ניתן להדביק לוחות דקורטיביים על גבי תשתית קיר SHERA קיים.

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

לוחות דקורטיבים לחיפוי // דקו פאנל

Blossom דגםRocco דגם

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה

– דרגה 6.4.4
    תקן ישראלי 931 – עמידות אש של אלמנטי בנייה 

– 180-30 דקות עמידה באש, בהתאם לאפיון המחיצה
    תקן אמריקאי ASTM E90 בידוד קול 

– 64-30 דציבל, בהתאם לאפיון המחיצה
 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    

    מחזורי הקפאה והפשרה
    עמידות במים חמים
    עמידות בחום וגשם

    מחזורי ספיגה וייבוש
    צפיפות מוצר 50±1300 ק"ג למ"ק. )במצב יבש(

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     חוזק גבוה לנגיפה
     בידוד אקוסטי

     מקדם התפשטות נמוך
     ניתן לכיפוף     

     נוח לעבודה
     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

טבלת משקלים:

הערה: יש להתחשב בתכולת לחות, ובסטיית המשקל המצוינת למעלה

עובי הלוח )מ"מ(

6

8

משקל הלוח )ק"ג(

7.8

10.4

Stucco דגם
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פלאנקים // קצוות ישרים

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה

 – דרגה 6.4.4
    בדיקת עומסי רוחות AS–4055, בהתאם לטבלה 

בחוברת זו
 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    

    מחזורי הקפאה והפשרה
    עמידות במים חמים
    עמידות בחום וגשם

    מחזורי ספיגה וייבוש

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     מקדם התפשטות נמוך
     ניתן לכיפוף     

     נוח לעבודה
     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

תיאור המוצר:
SHERA Plank המיוצרים מפייברצמנט מוטבעים   - לוחות הפלאנק 
במרקמים דמויי עץ, מביאים לענף הבנייה בישראל אופציות עיצוב 
חדשניות לגמר חיצוני של בתים חדשים ואפשרות חידוש מבנים ישנים.

לוחות SHERA Plank באיכותם הגבוהה מאפשרים חופש תכנוני למעצב 
באפשרויות שילוב הפלאנקים כאלמנט עיצובי בכל מרחב קיים פנימי 

.Diy וחיצוני כאחד. הן לבעל מקצוע מיומן ועד לישום בשיטת

מידות הלוחות:
עוביים:
8 מ"מ
גודל:

150/3000 מ"מ
150/4000 מ"מ
200/3000 מ"מ

דגשים להתקנה:
    יישום פינות – מומלץ להיוועץ עם המחלקה הטכנית. 

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

הצללת חדר מדרגות

חיפוי בית בקריית ביאליק
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פלאנקים // פרופיל הדור )עם פאזה לחיפוי נסתר( 
תיאור המוצר:

פלאנק הדור - SHERA Splendid Plank נותן בידיו של האדריכל והמעצב 
מגוון אלמנטים נוספים לגימור וחזות חדשה ויחודית. 

הפלאנק ההדור, מיוצר עם פאזה לחיבור ניסתר, מוטבע בטקסטורות 
מרקמי עץ או חלק, ובמידות רוחב שונות, המאפשרות תכנון וביצוע 

משתנה למראה לא מונוטוני. 
SHERA Splendid Plank מאפשר לאיש המקצוע ולאדם הפרטי המיישם 

בשיטת Diy שימוש במוצר המושלם לחיפוי דקורטיבי נאה, עם אפשרויות 
התקנה אופקיות או אנכיות ושילוב עם קירות חלקים. המוצר מתאים 

לפנים ולחוץ כאחד.  

מידות הלוחות:
עוביים:
10 מ"מ

גודל:
150/3000 מ"מ

Modern Stagger רוחבים משתנים: 100/150/200 מ"מ רוחב

דגשים להתקנה:
     בהתאם למצורף בחוברת זאת. 

     יישום פינות – מומלץ להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה 

– דרגה 6.4.4
    בדיקת עומסי רוחות  AS–4055,  בהתאם לטבלה בחוברת זו

 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    
    מחזורי הקפאה והפשרה

    עמידות במים חמים
    עמידות בחום וגשם

    מחזורי ספיגה וייבוש

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     חוזק גבוה לנגיפה
     מקדם התפשטות נמוך

     ניתן לכיפוף     
     נוח לעבודה

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

Yellow Flame דגם
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Decor Wood קרשים

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
     תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה 

– דרגה 6.4.4
 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    

    מחזורי הקפאה והפשרה
    עמידות במים חמים
    עמידות בחום וגשם

    מחזורי ספיגה וייבוש

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     חוזק גבוה לנגיפה
     מקדם התפשטות נמוך

     ניתן לכיפוף     
     נוח לעבודה

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

אפשרויות חיפוי קירות ויישום גמר פינה

SHERA Wood - שער כניסה דמוי עץ

SHERA -  ברקע פרגולה מוצללת באמצעות לוחות קרשים

תיאור המוצר:
הקרשים Decor Wood מוטבעים בטקסטורות עץ או מיוצרים במרקם 
חלק, עם גמר קצה ישר )90 מעלות( או משופע )V ליצירת חריצים בתפר 
בין הלוחות(. לוחות Decor Wood מאפשרים פתרונות חיפוי מגוונים ופורצי 
דרך, וניתנים לחיבור בהדבקה או בברגים. ניתן )כדוגמאות בצילומים( 
לדרג על פי עובי וגודל משתנים, לקבלת אפקט עיצובי, יחודי ומוצלל 
העמיד לחוץ ולפנים כחיפוי. ניתן להתקינם כאלמנטים לחיפוי גדרות, 

ארגזי רוח, פרגולות ועוד כיד הדמיון. 

מידות הלוחות:
עוביים:

8, 10, 17 מ"מ
גודל:

75/3000 מ"מ, 100/3000 מ"מ
150/3000 מ"מ, 50/3000 מ"מ

דגשים להתקנה:
    חיבור הקרשים יכול להתבצע באמצעות מסמר מתאים, ברגים או 
בהדבקה. יש להתאים את סוג החיבור לדרישות העומס והתחזוקה 

הרצויות.
    חיתוך: באמצעות משור אנכי )ג'יקסו( ומשורית עץ, או משור נגרים 

.H.S.S עגול ודיסק
    יישום פינות אפשרי בכל זווית חיתוך ואיטום הפינה בחומר 

על בסיס פוליאוריתני בשפופרת.

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.
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פאנלים

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה 

– דרגה 6.4.4
ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    

    מחזורי הקפאה והפשרה
    עמידות במים חמים
    עמידות בחום וגשם

    מחזורי ספיגה וייבוש

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     חוזק גבוה לנגיפה
     מקדם התפשטות נמוך

     ניתן לכיפוף     
     נוח לעבודה

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים
     מתאים לרצפות בטון מוחלק

לוחות איוורור ופרטי קצה לארגזי רוח
תיאור המוצר:

לוחות צד ואיוורור לארגזי רוח העשויים פייברצמנט במרקם חלק או 
Cassia הינם הפיתרון המיטבי לגימור גגות רעפים וארגזי רוח. המוצרים 

עמידים על פי הקריטריונים של חברת SHERA, אינם דורשים תחזוקה, 
אינם נרקבים, עמידים בפני מזיקים ובעלי כנף ומתאימים לאקלים היבש 

בישראל.
רוח,  או מחורצים/מחוררים כסיומת לארגז  SHERA אטומים  לוחות 

מאפשרים אטימה מושלמת ומאווררת כאחד. 

מידות הלוחות:
עוביים:

17 מ"מ לקרשים ואביזרי קצה
4 מ"מ / 6 מ"מ ללוחות איוורור

גודל:
150/3000 לקרשים

600/1200 ללוחות איוורור

דגשים להתקנה:
    מומלץ לתכנן את ארגז הרוח לגדלים התואמים את גדלי הלוח.

     הלוח דק וקל משקל להפחתת משקל ארגז הרוח לכן יש להקפיד 
על שימוש במברגה וביט מתאימים על מנת לאחוז את הלוח כראוי.

    יש להקפיד על שימוש בבורג מתאים לסוג התשתית.
   חיתוך: באמצעות משור אנכי )ג'יקסו( ומשורית עץ, או משור נגרים 

.H.S.S עגול ודיסק

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

תיאור המוצר:
 SHERA הינם עוד מוצר מעולה בסדרת מוצרי SHERA Skirt - הפאנלים
לפתרונות גמר ועיצוב קצה, כסיומת בספי רצפה או לחילופין בתקרות 
וכמסגרות דקורטיביות להדגשת נישות. הקצה המעוצב מעניק לפאנלים 

אופי קלאסי, ומאפשר למבצע חיסכון משמעותי בזמן התקנה. 

מידות הלוחות:
עוביים:

12 מ"זזה זהמ
גודל:

100/3000 מ"מ
להזמנות מיוחדות ניתן לקבל 50/3000 מ"מ, 75/3000 מ"מ

דגשים להתקנה:
      ניתן לחבר בהדבקה באמצעות דבק על בסיס פוליאוריתני בשפופרת.

    צביעה אפשרית בכל צבע מתאים לקירות, יש להקפיד על שימוש 
ביסוד מקשר מתאים.

     ניתן לקבל את הפאנל עם ציפוי למינציה עץ דובדבן.
    חיתוך: באמצעות משור אנכי )ג'יקסו( ומשורית עץ, או משור נגרים 

.H.S.S עגול ודיסק

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה 

– דרגה 6.4.4
 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    

    מחזורי הקפאה והפשרה
    עמידות במים חמים
    עמידות בחום וגשם

    מחזורי ספיגה וייבוש

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין מפני ריקבון
     עמיד באש

     חוזק גבוה לנגיפה
     לא ניתן לכירסום על ידי ציפורים

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

 SHERA - לוחות אטומים ופאנל קצה לארגז רוח SHERA פאנל

SHERA - לוחות מאווררים ופאנל קצה לארגז רוח
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Shera Ply לוחות
תיאור המוצר:

לוחות SHERA Ply הינם פיתוח יחודי של חברת SHERA לסדרת מוצרים 
MDF ודומיהם בתחום  משודרגת המיועדת להחליף את לוחות העץ 

הרהיטים, הנגרות והבניין.
SHERA Ply הינו חומר גלם המיוצר מפייברצמנט במשקל קל, נראה 

ודומה ל-MDF בצבעו ובמרקם אך עולה עליו לאין שיעור בתכונות כמו 
עמידות באש, עמידות במים, מזיקים וכו'. 

SHERA Ply הינו מוצר בעל עבידות )workability( ממש כמו עץ. הלוחות 

ניתנים לעיבוד עם אותם כלי עבודה בנגריה וניתן לייצר איתם כל מוצר 
או רהיט ובכלל זה כיפופים.

מידות הלוחות:
עוביים:

4, 6, 10 מ"מ
1220/2440 מ"מ

דגשים להתקנה:
    הלוחות משמשים תחליף משודרג MDF והעבודה עם המוצר כמעט זהה.

    המוצר גמיש ומסוגל לקבל רדיוסים של עד 40 ס"מ. )בהתאם לעובי 
הלוח(.

    ניתן לחבר את המוצר באמצעות אקדח מסמרים על תשתיות עץ.

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

לוחות ניאו סטריפ

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה 

– דרגה 6.4.4
 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    

    מחזורי הקפאה והפשרה
    עמידות במים חמים
    עמידות בחום וגשם

    מחזורי ספיגה וייבוש

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     חוזק גבוה לנגיפה
     מקדם התפשטות נמוך

     ניתן לכיפוף
     נוח במיוחד לעבודה באמצעות ברגים/מסמרים

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים

עיצוב תקרת צימר בלוחות Neo Stripריהוט Shera Ply מצופה פורמייקה 

תיאור המוצר:
לוחות הניאו-סטריפ Neo Series מיוצרים מפייבר צמנט בטכנולוגיה 
מתקדמת המחדירה את הפיגמנטים לחומר הגלם במהלך שלבי היצור. 
לוחות ה Neo Series המוטמעים בגוון מתאימים לשימוש פנים וחוץ 

כאחד, 
לשימוש כרפפות, לחיפוי קירות, ציפויי תקרות ועוד, כיד הדימיון החופשי.

מידות:
עוביים:

10 מ"מ כסטריפים
25 מ"מ כלוחות ֶדק

גודל:
100/3000 ,75/3000 ,50/3000

כֶדקים 150/3000 מ"מ, 200/3000 מ"מ

דגשים להתקנה:
     חיבור הלוחות יכול להתבצע באמצעות ברגים או הדבקה בהתאם 

ליישום הנדרש.
     יש להתאים את סוג החיבור לדרישות העומס והתחזוקה הרצויות.
    חיתוך: באמצעות משור אנכי )ג'יקסו( ומשורית עץ, או משור נגרים 

.H.S.S עגול ודיסק
     יישום פינות אפשרי בכל זווית חיתוך ואיטום הפינה בחומר על בסיס 

פוליאוריתני בשפופרת.
    מומלץ לא להשאיר את המוצר חשוף ולצבוע סילר שקוף להגנה.

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

תקנים ובדיקות רלוונטיים:    
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה 

– דרגה 5.4.3
 ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    

    מחזורי הקפאה והפשרה
    עמידות במים חמים
    עמידות בחום וגשם

    מחזורי ספיגה וייבוש
    המוצר נבדק ואיננו מתנפח או נאכל על ידי מזיקים

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש

     חוזק גבוה לנגיפה
     מקדם התפשטות נמוך

     ניתן לכיפוף     
     נוח לעבודה

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים
     מתאים לרצפות בטון מוחלק

Shera Ply 6 מ"מ מכופף ברדיוס של 0.6 מ' 
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INFILL WALL מערכת
SHERA INFILL WALL הינה מערכת בנייה מתקדמת המשלבת את הטוב 

משני העולמות. הבנייה מתבצעת בשיטה מהירה באמצעות שלד מתכת 
המחופה משני צדדיו בלוחות SHERA )6 או 8 מ"מ לפי הצורך( כאשר 
לחלל הפנימי מוזרקת תערובת INFILL )לאחר חיווט חשמל, תקשורת, 
מים וכו'(. התוצאה הסופית הינה קיר קשיח אשר הפונקציונאליות עולה 
בפרמטרים רבים על כל מחיצה אחרת ואחת כמה וכמה על מחיצת 
בלוקים.  באמצעות השילוב בין השיטות נחסכים תהליכים רבים ויקרים 
כגון טיוח, חציבות ופינוי פסולת משמעותית. הביטחון בתוצאה הסופית 

מובטח מעצם התקנתם של לוחות מדויקים כתשתית ליציקת הקיר. 
היציקה הפנימית הינה תערובת קלה של חומרים צמנטים וחומרים 
מותפחים המעניקים לקיר עמידות מושלמת לכל סביבה, פנימית וחיצונית 
בנוסף לערכי בידוד מצוינים. את היציקה הפנימית מזריקים באמצעות 

משאבות מיוחדות השומרות על אופי התערובת וקצב בנייה גבוהה. 

תקנים ובדיקות רלוונטיים:
    תקן ישראלי 7.5.5 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה – דרגה 6.4.4.

    עמידות לאש של 171 דקות עבור מחיצה בעובי 9.5 ס"מ. 
.)BS-476 part 20-22(

.)BS-5234 part 2( חוזק לנגיפה    
.)ASTM E90( בדיקת מעבר קול בין חדרים    

.ASTM-C1185 בדיקות ייעודיות על פי תקן אמריקאי    
    מחזורי הקפאה והפשרה.

    עמידות במים חמים.
    עמידות בחום וגשם.

    מחזורי ספיגה וייבוש.

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

 

יתרונות המוצר:
     עמיד לפגעי מזג האוויר

     חסין בפני נזקי מים
     עמיד באש
     אינו שביר

     מהיר לבנייה
     קיר קשיח ללא חציבות וטיח     
     פונקציונאליות של קיר בלוקים

     עמיד בפני מזיקים וטרמיטים
    

INFILL WALL מעקה מרפסת וסינר אש בטכנולוגיית

מילוי תערובת INFILL בשיטת קידוח פתח עגול במחיצה

מילוי תערובת INFILL בשיטת מחיצה הבנויה כדי מחיצתה INFILL WALL חתך קיר משאבה פריסטאלטית מקצועית להזרקת תערובת INFILL WALL אחידה - ניתן להשכיר משאבה
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עיצובים מתקדמים

שימוש בצריבת בטון בעוביים משתנים ללוחות SHERA - מרכז שוסטר, רמת אביבחיפוי קיר בעוביים משתנים - לוחות קרשים SHERA בהדבקהחיפוי דלת כניסה בשילוב פסי אלומניום - כפר סירקין

ברקע שימוש בצבעי חומצה לצריבת לוחות SHERA - בגווני ריצפות בטון מוחלק ודמוי חלודה

CNC - חיתוך בסילון מיםCNC - בחיתוך מים SHERA שילוב תאורה נסתרת בגב לוחות

2425

מוצרי SHERA בבסיסם עשויים צמנט וסיבי צלולוז ומגיעים במגוון רחב 
של טקסטורות וגדלים. אפיונים ייחודיים אלו מאפשרים למעצב עולם 

חדש של עיצובים. 

יתרונות המוצר:
CNC ניתנים לכרסום וחיתוך    

    מגיעים בשני  צבעים צמנטים, צמנט לבן וצמנט אפור. 
   החומרים מגיבים לצריבות בטון ומאפשרים מגוון רחב של צבעים 

מרהיבים. 
     יישומים של חומצות מיוחדות מאפשרות כרסום אקראי בחומר ויצירה 

של כתמי חלודה.
    מגוון רחב של צורות וגדלים המאפשרים משחקים תלת מימדים 

של עיצוב. 
    עמידים לסביבה חיצונית ופנימית ובכך מאפשרים חיבור עיצובי בין 

החוץ לפנים.  
    החומרים גמישים ומסוגלים לבצע רדיוסים של עד 40 ס"מ. 

Heart Profile

Louis Profile

Liana Profile Heart Profile Flower Profile Fountain Plant Profile

עבור כרסום CNC מומלץ 
לתאם זמן אספקה 

מראש עד כחודשיים מיום 
הפרויקט



התקנת Shera Planksעיצובים מתקדמים
ניתן להשתמש בכל שלד מתכת או עץ בעל תקן מתאים   – 1. שלד 

לייעוד המחיצה.
2. ריווח הניצבים לא יעלה על 66 ס"מ, ובהתאם לטבלת המצורפת.

3. הקפד להשתמש בפס איטום )קומפריבנד( תחת מסלולי השלד.
4. במידה ומדובר בקיר חיצוני או חדר רטוב, יש לעטוף את השלד

.Tyvek החיצוני ביריעות חסם אדים
5. לפלאנקס SHERA מגוון רחב של פאזות וגימורים, כולם עם ברגים 

נסתרים ולכן אין צורך באיחוי תפרים.
6. התקנת הפלאנקס מתחילה מלמטה כלפי מעלה.

7. כאשר מדובר בפלאנקס שאיננו שקוע, )זכר נקבה( יש להשתמש 
בגובל מתאים למדידת מיקום הפלאנק הבא מעליו.

 SHERA FIX 8. את חלקו העליון של הפלאנק יש לחבר באמצעות ברגי
מתאימים.

9. אופציונאלי: במידת הצורך, ניתן להדביק את חלקו התחתון של הפלאנק 
בדבק על בסיס פוליאורתני. 

10. באזור החיבור לאורך בין שני פלאנקים, יש להדביקם בדבק על 
בסיס פוליאורתני

11. מומלץ שחיבורי הפלאנק לא יחפפו.

פינות:
א. ני תן ליישם פינה ב-45  מעלות, יש להשתמש בדבק פוליאורתני 

להדבקת הפינה וסגירת חריצים.
ב. ניתן להשתמש בפינת אלומיניום אמריקאית מחוברת על גבי הפלאנקס 

באמצעות דבק פוליאורתני.

AS - 4550 - 1992 

 

 N1  N2 N3  N4 N5 N6 

]\[ 28 33 41 50 60 70 

]Pa[ 500  700  1000  1500  2200  3000  

SHERA 
Plank 

]"[ 600  600  600  450  450  450  

]"[ 300  200  200  150  150  150  

]"[ 200  200  200  150  150  150  

 

בורג מדגם fix מוסתריריעת חסם אדים
בפלאנק אמריקאי - יש להשתמש בגובל על מנת להתקין ישר

צבע עליון יכול להיות צבע אקרילי או וורנית ובהתאם למפרט צביעה

חיבורים לא חופפים

PU הדבקה בדבק

התקנה מלמטה למעלה

SHERA PLANKS

חתכי פלאנק אפשריים
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בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.

המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.



SHERA חתך עקרונימערכת
סוג הלוח )מ"מ(

עובי הקירמסגרת
)מ"מ(

בידוד קול
 S.T.C

)Db(
בידוד אש

)דקות(

בידוד תרמי
R-value

c0ּm2

w     

סוג בידוד
פנימי

-

-

-

12

12

חיצוני

88645151.98 C70 ניצב תקני
צמר זכוכית/
סיבי צלולוזה

צמר זכוכית/
סיבי צלולוזה

צמר זכוכית/
סיבי צלולוזה

צמר זכוכית/
סיבי צלולוזה

צמר זכוכית/
סיבי צלולוזה

משולב, צמר 
זכוכית+

INFILLWALL

הזרקת
INFILL

צמר סלעים

צמר סלעים

צמר סלעים

צמר סלעים

C70 ניצב תקני

C100 ניצב תקני

C70 ניצב תקני

C70 ניצב תקני

C70 ניצב תקני

C70 ניצב תקני

C90 ניצב תקני

C88 ניצב תקני

C70 ניצב תקני

קיר חיצוני ניצב בנייה 
מתקדמת קיר C150, קיר 

C50 ניצב תקני INFIL

129450202.04

1011055902.14

1017560353.95

10195651204.1

6100431802.14 -

1211450302.46 -

12130.751602.8 6+ גבס
אדוםח.אש

10110551202.14 -

15130651802.28

12224651805 6

שכבה אחת 
וניצב אחד

שכבה כפולה
וניצב כפול

שכבה כפולה
וניצב אחד

קיר קל 
55 דקות אש

שכבה אחת 
וניצב אחד

INFILL WALL

שכבה אחת
וניצב כפול

מחיצה קלה 60
דקות אש)פנים גבס(

מחיצה קלה 120
דקות אש שכבה כפולה

מחיצה קלה 180
דקות אש

SHERA Hybrid

SHERA מאפייני עמידה בבעירהמחיצות אופציונליות לתכנון לוחות

SHERA טבלת ערכים כללית ללוחות

מבחני עמידות לתנאי סביבה קשים

רדיוס כפיפה מינימאלי
החתכים המוצעים לעיל הינם עקרוניים בלבד, על המתכנן להתעדכן בתקנים ובפרטים הרלוונטים לפרויקט.

הנתונים הנ"ל הינם כללים לטכנולוגיית  SHERA לטובת קבלת מידע פרטני אודות מוצר ספציפי, יש ליצור קשר עם המחלקה הטכנית.  
.SHERA Ply הנתונים הנ"ל אינם תקפים למוצרים בטכנולוגיית

לוחות SHERA בעלי תקנים בינלאומיים וישראלים המבטיחים איכות מוצר ללא פשרות

6

4

6

עובי)מ"מ( מוצר

8

10

12

4 SHERA

SHERA

SHERA

SHERA

SHERA

SHERA Ply

SHERA Ply

2829

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

בכל שאלה או הבהרה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית.
המידע הנ"ל בכפוף לנאמר בסעיף הבהרות והמלצות בעמוד 2 לחוברת זו.

%

%

%

%

%

Kg/m^3

ASTM C1185

ASTM C1185

ASTM C1185

ASTM C1185

ASTM C1185

ASTM C1185

ASTM C1185

ASTM C177

ASTM E90-97

JIS A5414

ASTM C1185

MPa

MPa

-

Watt \ mk

dB

סטנדרטיחידת מידה נתונים מכנים

סטיית עובי

צפיפות

חוזק לכפיפה )במצב רטוב(

מודול אלסטיות )מצב רטוב(

ספיגת מים מרבית )שהייה בבריכת מים(

תחולת לחות

PH )ערך הגבה )דרגת חומציות

מוליכות תרמית

)S.T.C( בידוד קול

שינוי אורך כתוצאה מהבדלי לחות

שינוי אורך כתוצאה מספיגת מים

התנגדות למעבר מים

תוצאות מדידה

%6±
1,300±50

גדול מ 7 

5,500±500

קטן מ 35%

קטן מ 12%

7-8

0.15

30-64

0.04

קטן מ 0.2%

24 שעות ללא מעבר מים

דקות

-

-

-

BS-476-22 ת"י 931 או

ASTM E84-00 a
EN501- 1:2002

-

ת"י 7.5.5 -

ת"י 7.5.5 

ת"י 7.5.5 

דרגת התלקחות

דרגת צפיפות עשן

דרגת עיוות צורה

עמידות אש של אלמנט בנייה

אינדקסט התפתחות עשן

דירוג עמידה באש

4 )ארבע, ציון מרבי(

4 )ארבע, ציון מרבי(

20-180 דקות

VI )שש, ציון מרבי(

0

A2s1d0

עבר

עבר

עבר

R-11

עבר ASTM C1185 & BS EN 12467:2000

ASTM C1185 & BS EN 12467:2000

ת"י 2279 

ASTM C1185 & BS EN 12467:2000

ASTM C1185 & BS EN 12467:2000

מחזורי הקפאה/הפשרה

מים חמים

מחזורי חום וגשם

מחזורי ספיגה וייבוש

התנגדות להחלקה

1.8

0.5

0.6

רדיוס)מטר(

3

5

7

1.2



חומרים ואביזרים משלימים

כלים מומלצים

ברגים
SCREW FIX-B SCREW FIX-W SCREW FIX-T

cement jointing compound
חומר מליטה דו-רכיבי
SHERA לאיחוי תפרים

fiberglass mesh tape
סרט רשת פיברגלאס

עבור איחוי תפרים

corner piece
SHERA פינה קשיחה
עבור פלאנק קצוות 

ישרים

מגן פינה קשיח
)אלומיניום(

לשימוש תחת חומר
המליטה

איטום - 
SIKALASTIC 450

דבק פוליאוריתני
SIKA-FC11

SHERA הדבקת
ל- SHERA ואיחוי 

תפרים

בולמים למחיצות
אקוסטיות

דבקים לאריחים 
)גם לחדרים רטובים(

פלסטומר 602 - לאריחי קרמיקה 
ופורצלן עד מידה 33/33 ס"מ

פלסטומר 603 - לאריחי קרמיקה 
ופורצלן מעל מידה 33/33 ס"מ

פלסטומר 770 - "חוצה ישראל"
לאריחי אבן במידות 30/60
ו- 60/60. עובי - עד 2 ס"מ

מגן עליון נגד 
שחיקה )שקוף(

SIKAFLOOR

304W

אורך - 45 מ"מ
סוג שלד - עץ

 - SHERA עובי לוח
עד 15 מ"מ

אורך - 32 מ"מ 
            45 מ"מ

סוג שלד - מתכת
בעובי 2-0.8 מ"מ

 - SHERA עובי לוח
FIX-W32 8-15 mm

FIX-W45 15-32 mm

במתכת עבה מ-2
מ"מ יש לבצע קדח מקדים 

למנוע היחלשות הבורג

בורג חשוף לדק 
אורך - 60 מ"מ 

סוג שלד - עץ
- SHERA עובי לוח

25-32 מ"מ 

בורג חשוף לדק 
אורך - 60 מ"מ 

סוג שלד - מתכת
- SHERA עובי לוח

25-32 מ"מ 

אורך - 25 מ"מ 
סוג שלד - מתכת

בעובי 0.8-0.5 מ"מ
 - SHERA עובי לוח

עד 12 מ"מ

משור ג'יקסו
חיתוך לוחות 

עד 12 מ"מ

מברגת גבס 
MAKITA עם 

סטופר הברגת 
INFILL קירות

PH-2 ביט

משור עגול 
עם דיסק 

יהלום מחורץ
חיתוך לוחות מעל 

12 מ"מ

משור שולחני
H.S.S

גרונג - חיתוך 
בזוית

סכין יהלום
חיתוך לוחות עד

INFILL 6 מ"מ

שקען ברגים לדק

3031
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