
 

 

                              מפרט ליישום קיר-אמיר®

 מרכיבי המערכת 
 

 .ל הפריסהפורצלן כמוזמן חתוכים, על פי המידות ש-אריחי •
 המחופים.) בכמות הנחוצה לשטחים אש -עפ"י הנחיית יועץאש (-לוחות בידוד חסיני •
,          כוללים 316-, מדגם "אומגה" או מדגם "חץ" עשויים פלב"םפורצלן-אריחילאביזרי עיגון  •

 ריכוך גמישים.-תוספי
 PVCעשויים ) האריחים-גבהי (חתוכים למידות למרווחים אנכיים ואיטום מרווח-פסי •

 
 אופן הנחת האריחים והכנת האביזרים הנלווים

 
 תעלה", ושתי הדפנות הנגדיות האחרות-דפנות נגדיות בעלות שורת "חוריפורצלן שתי לכל אריח 

 הן בעלות חריץ לאורך כל הדופן.
המתכת, באופן, בגדלים, בגוונים, וכו',  -את האריחים יש להניח עם פניהם כלפי פני תבנית

      נכיהמתכת שעל גבי התבנית, כשבמרווח הא-הכול על פי התכנית האדריכלית, על גבי פסי
PVC   עשוי שגמיפס  ותקןמעוקבים, שני אריחים בין כל ש   

אריח תעלה" של -"חוראביזר העיגון מסוג "אומגה" מותקן לאריחים כשכל זרוע מותקנת ל
כך,  גמיש ביניהם.פס הה, כשהעוקבאריח תעלה" שב-"חורמותקנת להשנייה אחד  והזרוע 

  נו ומשמאלו).ושני אריחים (מימיעוגנים  4שכל אריח מאובטח ע"י 

לתוך החריץ שבשתי הדפנות הנגדיות האחרות, בכל אריח, כאשר כל  אביזר ה"חץ" מותקן 
חץ", המותקן בתוך -חץ" מותקן לחריץ של אריח אחד מותקן כשגבו נתמך על ידי "עוגן-"עוגן

אביזרי העיגון המותקנים בדופן , כל חריץ של האריח השכן (שמעל, או מתחת כל אריח)
ריכוך גמיש.-של כל אריח, מקבלים תוסףהעליונה   

  כיחול ואיטום פנימי

 העיגון מותקנים באריחים,        -ביניהם, ואביזרי מרווח הגמיש-, פסי הלאחר סידור האריחים 
בכל המרווחים (פוגות) האופקיים, ולאחר  (מומלץ בחומר כיחול גמיש)פנימי -מבצעים כיחול

התייבשות הכוחלה, מבצעים איטום בהתזה על כל המרווחים (האופקים והאנכים), מבלי להתיז     
הפלב"ם הנצבים לקיר.-את חומר האיטום על עוגני  

 הרכבת לוחות הבידוד:
 

נים נית(הלוחות הבידוד את   את לוחות הבידוד יש "לשפד" על גבי העוגנים הבולטים.  
לחיתוך באמצעות  סכין יפנית), יש להצמיד לגב האריחים, וכך, לכסות את כל הקיר בלוחות,  

(ל"צמר סלעים" בלבד). נשימה-לעבודת התקנת לוחות הבידוד מומלץ להצטייד במסנן  

 , סגירת התבנית והיציקה.הידוק האריחים וזיון הקיר
 

שכבתית, -הידוק" חד-להתקין עליהם "רשתלאחר התקנת לוחות הבידוד והצמדתם לגב האריחים, יש 
ההידוק מלוח -מרחיקים את רשתה יעודיים,פלסטיק -הבידוד, כאשר מירווחוני-שתוצמד ללוחות

    .מתכתה-תבנית-גבברזל, דרך התבנית, אל -ההידוק יהיה ע"י קשירתה בחוטי-הבידוד.    הידוק רשת
ר התקנת הזיון, תונף התבנית לבניין, ושם ההידוק תחובר ותותקן רשת הזיון הכפולה, ולאח-אל רשת

 .ייצקו לתוכה בטוןתותקן התבנית הנגדית, ובהמשך 

 פתיחת התבנית, הסרתה וביצוע עבודות גמר 
 

לא ח (פלסטיק קשי-שיער-מיד לאחר פתיחת התבנית יש לנקות את שאריות מיץ הבטון במברשת
בשלב האחרון,  ובעזרת מים.רצוי שלא להניח למיץ הבטון להתייבש על גבי האריחים. )מברשת מתכת !
גמיש, למניעת חדירת רטיבות -חיצוני יסודי של המרווחים בין כל האריחים, בכוחלה-יש לבצע כיחול

 לפנים הקיר בהמשך.
 בטון וחומרי כיחול.-לאחר התייבשות חומר הכיחול ניתן לנקות את הקיר משאריות מיץ


