לוחות בנייה וחיפויים

תאריך עדכון אחרון 02.07.19 :
גרסה מס' MgW01 :

STRONG-BOARD
Strong boardהינו לוח מתקדם לבניה המיוצר מתרכובת מלט המגנזיום ) (MGOבתהליך תעשייתי מבוקר .הלוח הינו לוח
תשתית מתקדם בעל מגוון רב של שימושים הן בתחומי הבניה הקלה והן בתחומי הבניה הקונבנציונלית .הלוח אינו דליק,
עמיד למים ,עובש ופגעי מזג אוויר.
 Strong boardמשמש כתחליף איכותי ומתקדם בבניית מחיצות וקירות פנים וחוץ ,מחיצות באזורים ציבוריים ומסחריים ,תוספות
בניה ,סינרים ארגזי רוח ועוד .הלוח עמיד מאד באזורים לחים ובחדרים רטובים וכן משמש כמחיצות מעכבות בעירה.

הלוח קל משקל וקל לחיתוך ועיבוד .הלוחות משמשים כתשתית מעולה לחיבור והדבקה של חמרי איטום ,דבקים ,וחומרים
מקשרים על סוגיהם.
 Strong boardמשלב את כל יתרונות הבניה המתקדמת ופותח בפני המתכננים אפשרויות חדשניות ואיכותיות לבניית מערכות
קיר מגוונות.

ישומים נפוצים

יתרונות מרכזיים

< מערכות קירוי חוץ ופנים

< לא דליק  -ת"י A1 755

< מערכות קיר בחדרים רטובים ואזורים לחים

< קל משקל

< מחיצות מעכבות בעירה

< חיתוך בעזרת כל כלי הנגרות המכניים

< תוספות בנייה

< אינו מצריך קידוח מקדים

< מחיצות באזורים פרטיים ומסחריים

<חזק בנגיפה

< תקרות ,ארגזי רוח ,סינרים למעבר צנרת ותשתיות

< עמיד בפני עובש ,ריקבון וטרמיטים

מידות ומשקלים:
עובי לוח (מ"מ)

רוחב לוח (מ"מ)

אורך לוח (מ"מ)

משקל לוח (ק"ג)

8

1200

2400

27

10

1200

2400

33

12
15

1200
1200

2400
2400

39
47

* הלוחות מגיעים במידות נוספות ועד לעובי  50מ"מ  -בהזמנה מראש

לוחות בנייה וחיפויים

מפרט טכני

(הנתונים מתייחסים ללוח  10מ"מ)

תאור
סיווג בשריפה
עמידות באש
מוליכות תרמית

נתון  /י"ח
לא דליק A1-
 136דק'
)0.109 (Kcal / mch

הנחתה אקוסטית

 -למערכת42db

חוזק בנגיפה
חוזק כפיפה
צפיפות ±10%
אחוז ספיגת מים
פורמלדהיד
כח שליפה בורג

6.9kj / m2
12.9 MPa
(928 )kg\m3
0.6%
0 mg / 100g
78N/mm
ללא קרינה ,אסבסט,
פורמלדהיד

חומרים מסוכנים

תקן  /הערות
ת"י  A1 755לא דליק
ת"י 931
JC 688-2006
לוח כפול  +צמר סלעים
80ק"ג/קוב
GB/T11718-1999
GB/T11718-1999
GB/T11718-1999
GB/T11718-1999
GB/T11718-1999
GB656-2001
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הנחיות ביצוע
הנושא
.1קונסטרוקציה למחיצות פנים/חוץ
.2סרט מבודד -קומפריבנד
.3חיזוק פתחים

הנחיות
מרחק מינימלי בין ניצבים פנים  60 -ס"מ,
מרחק מינימלי בין ניצבים חוץ  40 -ס"מ
ביצוע סרט הפרדה בין תשתית הפלדה ללוחות למניעת
מעבר ויברציות בין האלמנטים
במשקופי דלתות וחלונות יש להתקין ניצבים כפולים סביב
הפתחים או חיזוקי עץ

.4צמר סלעים/זכוכית

ביצוע בידוד תרמי ואקוסטי בפנים הקיר

.5ירעת אדים -סטרונג בארייר

למניעת מעבר אדים ולחות בתווך הקיר

.6חיתוך הלוחות

החיתוך יבוצע בעזרת כלים מכניים יעודיים בלבד  ,מסור
עגול ,גיגסו ,דיסק ,סכין יעודי

.8אופן וכיוון נחת הלוחות
.9חיבור הלוחות לתשתית ופריסת ברגים בלוח

הלוחות יונחו במדרג בניה (בלוק)
יש לעבוד על צידו החלק של הלוח.
יבוצע ע"י ברגים יעודיים בלבד
 Hi-lowקודח 0.8מ"מ  8*31מ"מ

.11טיפול במישקים

המישק ימולא בפרופיל גיבוי ויאטם בחומר יעודי בהתאם
למערכת שתבחר

.12רשת למישקים

המישק יטופל ברשת יעודית "פיבה טייפ"

 .13רשת אינטרגלס

בתהליך ביצוע מערכת האיטום יש לבצע רשת היקפית
לחיזוק וקשירה של מערכת הטיח

.14ביצוע פינות ואף מים

יש להטמיע בשכבת הטיח

.15איטום

יש לבצע שכבות איטום בהתאם למערכת שנבחרה

.16טיח מיישר

ביצוע שכבת טיח מיישרת בעובי  3-5מ"מ בהתאם למערכת
שנבחרה

.17שכבת גמר

ביצוע שכבת טיח אקרילי/מינרלי או שכבת צבע כגמר.
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הנחיות לביצוע קונסטרוקציה
טרם התקנת הלוחות יש לוודא כי הקונסטרוקציה בנויה נכון וכי המשטח מפולס (לבצע בדיקת פילוס בלייזר) .אין
לבצע התקנת לוחות אם התשתית לא ישרה ומפולסת  ,התקנה על תשתית שאינה מפולסת תגרום לעיוותים בלוחות
וסדקים בשכבות הטייח .
• בקירות חוץ המרחק המינימלי בין שדות הניצבים יהיה  40ס"מ .רוחב מינימלי של ניצב הפלדה יהיה  5ס"מ לפחות.
• בקירות פנים המרחק המינימלי בין שדות הניצבים יהיה  60ס"מ .רוחב מינימלי של ניצב הפלדה/אלומיניום יהיה 5
ס"מ לפחות.
• חיבור הלוחות יתבצע במרכז הניצב כאשר יש להשאיר מישק התפשטות של  3-5מ"מ ,בכל אופן תהיה חפיפה
מינימלית של כ 2-ס"מ בין פאת הלוח וניצב.
•כל מפגש של קצוות לוחות יקבל תמיכה של ניצב אורכי.

אופן הנחת הלוחות
•הלוחות יונחו במדרג בנייה – שתי וערב -לקבלת משטח חזק יותר וחיבור טוב יותר לתשתית הפלדה.
•בין לוח ללוח יש לשמור על מישק התפשטות של  3-5מ"מ  ,אין לחבר את הלוחות לתשתית ללא מרווח מינימלי
ביניהם!
•בין לוחות הרצפה לקירות יש לשמור על מרווח של  8-10מ"מ .אין לחבר לוחות רצפה לקיר ללא מרווח מינימלי
ביניהם  ,ובכל אופן יש לוודא כי אין מגע בין לוח קיר לרצפה ולוח קיר לתקרה.
• במישקים שבין לוח ללוח ובין לוח רצפה לקיר יש לבצע פרופיל גיבוי טרם יישום חומרי אטימה
•הלוחות יונחו ויחוברו לתשתית כשהם יבשים בלבד  .שום אופן אין להתקין הלוחות כאשר הם רטובים או לחים מאד.
•הלוחות יונחו עם הצד החלק כלפי חוץ כלומר צד העבודה הוא הצד החלק.
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כיוון הנחת הלוחות
•הלוחות יונחו בניצב לתוואי תשתית המשנה .כלומר אם יישום התשתית מתבצע בכוון  yהלוחות יונחו בכיוון . x
•הלוחות יונחו בין מרכזי הסמכים .יש לוודא מגע של  2ס"מ לפחות בין פאות הלוח לניצב
•יש לוודא ביצוע סרט בידוד -קומפריבנד בין תשתית הפלדה ללוחות.
•קצוות הלוח לא ישארו ללא תמיכה ("באוויר") ,כל אחת מפאות הלוח תשען על סמך .
•יש לעבוד על הצד החלק של הלוח.
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חיבור לוחות הקיר לתשתית
חיבור לוחות הקיר לתשתית תבוצע אך ורק בעזרת ברגי  Torexיעודיים כאשר:
• בפלדות בהן עובי הדופן עד  0.8מ"מ יעשה שימוש בבורג מסוג:
 Hi-lowמחודד  0.8מ"מ  31*8מ"מ ראש פיליפס
• בפלדות בהן עובי הדופן מעל  0.8מ"מ יעשה שימוש בבורג מסוג:
 Hi-lowקודח  0.8מ"מ  31*8מ"מ ראש פיליפס
• בתשתיות פלדה בהן עובי הדופן קטן מ 5-מ"מ אין צורך לבצע קידוח מקדים.
• בעת הברגת הברגים יש לוודא כי ראש הבורג לא שוקע לתוך הלוח מעבר ל 2-3מ"מ .בנוסף יש לוודא כי ראש
הבורג לא יבלוט מעבר לגובה פני הלוח -מצב זה לא יאפשר אטימה אידאלית.

לא תקני – שקוע

לא תקני – בולט

תקני
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פריסת ברגים תקינה
•יש לבצע בורג כל  15-20ס"מ לאורך תוואי התשתית
•קיבוע הברגים יעשה בהדרגה ובכיוון אחד לבד .הברגים יקובעו מחלקו העליון של הלוח וכלפי מטה שורה אחר
שורה  ,סוג הברגה זה נועד למנוע היוצרות "בטן" עתידית בלוחות ובעצם להבטיח מצב בו הלוח נמתח בכיוון אחד.
•יש לוודא כי בעת ההברגה ראש הבורג לא שוקע מעל  2מ"מ לתוך הלוח ומאידך לא נשאר בולט מעל פני הלוח.
• יש לוודא כי הבורג נכנס באופן ישר ולא אלכסוני לתוך הלוחות.
את קצוות הלוח יש לקבע באופן שמופיע בסרטוט.
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הוראות בטיחות בעבודה
כלל עבודות הבנייה עם הלוחות והחומרים המשלימים יעשו בכפוף לדרישות המוסד לבטיחות ולגהות.
עבודות החיתוך הניסור והטיפול בלוחות יתבצעו אך ורק בעזרת כלים תקניים המיועדים לכך .טרם תחילת העבודות
יבדקו הכלים המכניים לרבות משורים ,דיסקים ,סכינים ומשורי קצה ,וכן תבדק תקינות כבלי החשמל.
כלל עבודות החיתוך והניסור יבוצעו כאשר העובד מצויד בביגוד עבודה תקני לרבות :משקפי מגן ,קסדה ,מסכת אבק,
כפפות ,וביגוד הגנה על העור.
נשיאה ושינוע הלוחות יתבצע על ידי שני אנשים ובאמצעות ידית נשיאה יעודית או עגלות שינוע.
חיתוך הלוחות יתבצע אך ורק במקום פתוח ומאוורר היטב.

הוראות הובלה ואחסון
בעת אספקת הלוחות לאתר יבדקו המשטחים ע"י המזמין/קבלן או הבא מטעמו  ,אשר בחתימתו על תעודת המשלוח
יאשר את טיב ושלמות המוצר.
אחסון הלוחות יעשה ע" משטחים יעודיים בלבד  ,המשטחים יכוסו בפוליאטילן ורשת צל למניעת פגעי מזג אוויר.
המשטחים יאוכסנו במקום מוצל ,קריר ויבש.
אין לבצע התקנת לוחות רטובים או כאלו שהיו חשופים לגשם.
בזמן עבודה עם מנופים ועגורנים יש לוודא את משקל המשטח אל מול יכולת ההנפה של המנוף/עגורן.

אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות הלוחות בלבד בכפוף להנחיות הביצוע ואינה באה במקום אחריות המתקין .על
המתקין לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ,התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ,ולביצוע נאות
של העבודה.
הנחיות ביצוע אלו מספקות מידע ופרטים על המוצר והמלצות על אופן היישום בלבד .ההחלטה הסופית על התאמת
המוצר הנה של חברת הבנייה ,הקבלן ,האדריכל או המעצב.

