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מרכז מבקרים
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 .1הקדמה
רשימת המסמכים שאינם מצורפים למפרט זה:
.1
.2

.3

תנאי החוזה הממשלתי לביצוע מבנה ע"י הקבלן )מדף .( 3210
המפרט הכללי לעבודות בניין ומפרטים כלליים אחרים:
שנת ההוצאה
שם הפרק
מס'
2009
מוקדמו ת
00
05

עבודות איטום

2004

09

עבודות טיח

2007

50

משטחי בטון

1993

כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם לשני אלמנטים:
ה"מפרט הכללי לעבודות בנייה" )האוגדן הכחול (
א.
לפי תקנים ישראלים כגון:
ב.
  , 1430חלק  - 3יריעות ביטומניות  , 1752חלק  -1הכנת גגות לאיטום  -1045בידוד תרמי  -1920טיח , 1476 -חלק  -1הצפות .

הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמ כים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,קראם והבין
את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות
לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה
המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות מש רד הבטחון
ומשרד הבינוי והשיכון ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל .המפרט
הכללי לעבודות בניין – ניתן להשגה באינטרנט תחת השם "מידע
 WWW.ONLINE.MOD.GOV.ILלספק/מפרט בינוי" באתר
.

שם הקבלן:

.

חתימת הקבלן:
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 .2תמצית אלמנטים אשר יש לאטום ,הכולל:
תוכניות מתווה ,רשימות פרטים ומפרטים
RT

-

רצפת המבנה התת קרקעית – תלויה

KM

-

קירות  /קורות בחפירה פתוחה

KT

-

קירות פיתוח

SH

-

חדרים רטובים

PR

-

הכנות לאיטום הגג

GE

-

גג על יון בשיטת "גג הפוך"

GB

-

גג/כרכוב מבטון מעל חלל פתוח

KI

-

קירות חוץ

HL

-

חלונות

MT

-

מטבח

KR

-

חדר קירור

BRN

-

בריכת נוי
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מרכז מבקרים
תל שילה הקדומה

 2.1איטום רצפת המבנה במפלס הקרקע-תלויה
רשימת פרטים  -סידרה RT
שם הפרט

מס'
פרט
RT-1

חתך אנכי אופייני לאיטום רצפת המבנה

RT-2

הגנה זמנית על האיטום בהיקף רצפת המבנה )שלב ביניים (

RT-3

טיפול בתפר ש ל הפסקות יציקה בצד הפנימי של המבנה

RT-4

חתך אנכי ב ראש כלונס

RT-5

פרט איטום רצפת המבנה באזור ראש כלונס

RT-6

חתך אנכי בראש כלונס היקפי וקיר בחפירה פתוחה

RT-7

פרט גמר איטום רצפה במפגש עם כלונס בודד

RT-8

איטום סביב חדירת צינור דרך רצפת ה מבנה
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איטום רצפת המבנה במפלס הקרקע  -התלויה
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

RT

05.01,05.02,05.04,05.06

ת.י , 1430 .חלק  , 3סוג
M
הערות
לפי ת.י1430 .

תיאור האיטום
איטום ה רצפ ה יתבצע על ידי שכבת יריעות ביטו מניות, SBS ,
בגמר חול ,בעובי  5מ"מ.
החתך האופייני ברצפ ה
א .תשתית מהודקת
ב .ארגזים מתכלים
ג .יריעת פוליאתילן 0.2 ,מ"מ
ד .בטון רזה ע"ג ארגזים מתכלים
ה .שכבת "פריימר" מקשרת כגון) " GS474 " :פזקר(
ו.
ז.
ח.
.1

.2

.3

שכבת יריעות ביטומניות משוכללות 5 ,SBS ,מ"מ.
שכבת "שמנת הדבקה"
בטון הגנה ב , 20 -ללא זיון
עבודות הכנה
סיום עבודות הניקוז
.1
יציקת בטון רזה ,בהתאם לתכניות קונסטרוקציה
.2
אשפרת הבטון הרזה במשך שתי יממות.
.3
אשפרת אלמנטי הבטון הנאטמים
עבודות איטום
יישום שכבת יסוד )"פריימר"( ע"ג יסודות,
.1
קורות ,קירות בטון.
ביצוע עיבודים מסביב לאלמנטי בטון כגון:
.2
יסודות ,מפגשי רצפה עם קירות/קורות
יישום שכבת יריעות ביטומניות ,בעובי  5מ"מ,
.3
בגמר חול מולחמות ומודבקות בכל השטח של
אלמנטי הבטון.
הגנת שכבות האיטום
הדבקת היריעות "כלפי מעלה" ע"י "שמנת
.1
הדבקה"
יציקת בטון ללא זיון וללא אגרג ט גס ,בעובי 4
.2
ס"מ ,ע"ג שכבות האיטום) .ולכל המאוחר 15
דקות לאחר יישום "שמנת ההדבקה" (

על קורות ,יסודות,
קירות..
לפי ת.י1430 .
לפי המפרט הטכני

הביצוע ע"י מתכנן
אחר
ייבוש של  3ימים
ייבוש של  28יום
אין חובה למרוח
"פריימר" ע"פ הבטון
הרזה

יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור
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.3

הגנה זמנית של שולי יריעות האיטום בהיקף
הקירות שמעבר לקוי הרצפה :
 ב יריעת גיאוטכסטיל פוליאתילן  HDPEבעובי  1מ"מ. -בלוקי בטון בעובי  4ס"מ עם בטון בניהם .
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 2.2איטום קירות/קורות תת קרקעיים בחפירה
פתוחה וקירות פיתוח
רשימת פרטים  -סידרות KT ,KM
שם הפרט

מס'
פרט
KM-1

חתך אופייני של איטום קירות  /קורות תת קרקעים בחפירה פתוחה

KM-2

פרט להפסקות יציקה בין רצפה וקורות מתחת למפלס הקרקע

KM-3

חדירת צינור או שרוול פלסט י דרך קירות שמתחת לפני הקרקע

KM-4

חלופה  1פרט ל מעבר צינור פלסטי דרך קיר הבטון תתקרקעי

KM-5

פרט מעבר צנרת פלסטי דרך שרוול/פרופיל מתכת וטיפול בין הצינורות

KM-6

איטום קצה הרצפה במפגש עם קיר עולה

KT-1

חתך אופייני של איטום קירות פיתוח

KT-2

חדירת צינור דרך קיר פיתוח
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איטום קירות/קורות תת קרקעיים בחפירה פתוחה וקירות
פיתוח

תיאור
שיטת
-

שיטת
-

פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים:

KM, KT

05.01-05.04,05.06

ת.י , 1430 .חלק , 3
סוג " "R
ת .גרמני 4062
הערות

האיטום
האיטום המוצעת בקירות :
שכבה ראשונה של מריחות ביטומן חם מנושף 85/40
בעובי  2מ"מ עליהן  -שכבת יריעות ביטומניות בעובי 4
מ"מ.
האיטום המוצעת בקירות פיתוח :
שכבה של מריחות ביטומן חם מנושף  85/40בעובי 3
מ"מ כולל.

החתך האופיינ י בקירות מתחת לפני הקרקע
א .קיר  /קורה בטון קונסטרוקטיבי/עמודי בטון.
ב .שכבות ביטומן חם מנושף בעובי  2מ"מ.
ג .שכבות ביטומן חם מנושף בעובי  3מ"מ.
ד.
ה.
.1

.2

שכבת יריעות ביטומניות משוכללות 4 ,SBS ,מ"מ.
פלטות פוליסטירן 5 ,F-15 ,ס"מ.
עבודות הכנה
הכנת קיר הבטון לפי המפרט הטכני ולפי ת.י.
.1
 , 1752חלק 1
הסרה של "ההגנה הזמנית" בהיקף הרצפה.
.2
טיפול ראשוני בקיר:
.3
שכבה של מריחות ביטומן חם מנושף 85/40
בעובי  3מ"מ משוריין בארג זכוכית.
.4
עיצוב "רולקות" בטון קעורות 5 X 5 ,ס"מ ,בכל
חיבורי קירות/מפגשים )קעורים( של מישורים
שונים.
.5
קיטום של כל הפינות החדות ע"י השחזה 2 X 2
ס"מ.
עבודות איטום
.1
שכבת "פריימר" מקשרת כגון" GS474 " :
)פזקר( ע"ג קורות ,קירות בטון.
ביצוע "מריחות חיזוק" עם הטבעת ארג זכוכית
.2
במפגשי המישורים השונים.
איטום הקירות בשכבות ביטומן חם מנושף
.3
 85/40עד לקבלת עובי של  2מ"מ

לפי ת.י1430 .

חלופה :שכבות ביטומן
אלסטומרי דו רכיבי
כגון "פלקסיגום" או
ש"ע בעובי  3מ"מ.

בקירות פיתוח בלבד.
לפי פרט KT-1

אשפרת הבטון 10
ימים וייבושו  28יום

המתנה לייבוש )יבש
למגע(
ב מישורים אופקיים או
אנכיים
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.4

.5

ביצוע "יריעות חיזוק" במפגשי המישורים
השונים וביצוע כל העיבודים הנדרשים סביב
צנרת חו דרת.
הלחמה/הדבקה מושלמת של שכבת יריעות  -ראו
הפרק
ביטומנית בעובי  4מ"מ.

.3

הגנת שכבות האיטום
יישום שכבה של פלטות פוליסטירן מוקצף
.1
)"קלקר"(  F -15בעובי  5ס"מ.
בחלק העליון ,במפלס פני הקרקע ומעליו ,יוגן
.2
האיטום בטיח צמנט משור יין ברשת לול
מגולוונת ,בעובי  2ס"מ.

.4

שיטות חלופיות לביצוע איטום :
.1
שכבות "מסטיק ) " MCביטום( ,משוריינות בארג
זכוכית ,בעובי מינימלי של  4מ"מ.
שכבת ביטומן אלסטומרי דו רכיבי כגון:
.2
"פלקסיגום" )ביטום( או ש"ע 2-3 ,מ"מ,
ומעליה שכבת ארג זכוכית ושכבה נוספת שנייה,
בעובי כולל מזערי של  6מ"מ )יבש(.
שכבת ביטומן אלסטומרי דו רכיבי כגון:
.3
"פלקסיגום" או ש"ע ,בעובי הכולל של  3מ"מ.
)בקירות פיתוח בלבד(.
שכבת ביטומן חם אלסטומרי כגון "אלסטוגום
.4
) " 795פזקר( או ש"ע משורין בארג זכוכית
בעובי  5מ"מ.

חלופות

בסוף

במקרה של החזר קרקע
סלעית יש להגן על
איטום הקירות
בפלטות קלקר בעובי 2
ס"מ וקיר בלוקי בטון
בעובי  4/7ס"מ )לפי
המקרה( .
השיטות החלופיות
המוצעות תבוצענה
במחירי בסיס של
החלופה המוצגת לעיל
ותאושר מראש ע"י
היועץ.
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 2.3איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים
רשימת פרטים – סדרות SH
שם הפרט

מס'
פרט
SH-1

חתך אנכי אופייני של רצפת חדרים רטובים כגון שרותים

SH-2

חגורת סף )"סכר סמוי"( באזור הדלת בין אזור רטוב ליבש

SH-3

חתך אנכי דרך מחסום רצפה )קולטן(

SH-3-1

חלופה נחותה לאיטום מסביב מחסום הרצפה

SH-4

חתך אנכי דרך רצפה ו קיר בלוקים בשירותים

SH-5

פרט לאיטום מסביב לצינור בקיר חדר רטוב

SH-6

פרט לאיטום מסביב לקולטן
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איטום חדרים רטובים ,כגון :חדרי שירותים
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

SH

05.07 , 05.01

 -1476חלק 1

תיאור האיטום
האי טום יתבסס על שכבות צמנט הידראולי מוגמש ,דק עובי,
משוריין בארג זכוכית חסין אלקלי
הקדמה ועבודות הכנה
.1
החדרים הרטובים יאטמו מצידם הפנימי בש נ י שלבים:
שלב
המערכת תכלול שכבות צמנט הידראולי
ראשון:
מוגמש משוריינות בארג זכוכית חסין
אלקלי.
מערכת משנה המבוצעת ע"ג הריצפה
שלב
שני:
בשכבות ביטומן פולימר י בעובי  2מ"מ .

.2

.3
.4

.5
.6

המערכת תבוצע טרם
הרכבת מערכת
האינסטלציה.

ראו פרק 05.01
להכנת הבטון.

עבודות ההכנה:
.1

הערות

קירות חדרים רטובים יהיו מבטון  /בלוקי בטון או
לוחות צמנטבורד על גבי חגורת בטון היקפית
בגובה של לפחות  10ס "מ מעל פני הריצוף בלבד .
אין להשתמש בלוחות גבס או בבלוקי איטונג.
הצנרת בקירות בלוקים תוכנס בתוך מיגרעות
אשר עליהן תבוצע מערכת האיטום הראשונה.
לאחר מכן יאטם הקיר פעם נוספת .
מסביב לצנרת יבוא "פלנץ" חרושתי מותאם
למערכת האיטום המיושמת .
מערכת ה איטום הראשונה תעלה גם על קירות
החדרים עד גובה שנדרש )במקומות שהקיר
נרטב( או על פי דרישות המפרט ,אך לא פחות
מ 15 -ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.
בסיום מערכת המשנה הראשונה יש לבצע בדיקת
הצפה תקנית.
מערכת האיטום השנייה תעלה רק בשיפולי
הקי רות עד לגובה של  3-5ס"מ מעל לגובה פני
הריצוף של הרצפה.

לפי ת.י1476 .
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.2

.3

.4

.5

.6

טיפול מקדים ב"רולקות" ונקודות תורפה
סדקים
איטום
ומפגשי המישורים השונים )כגון יש להזמין פיקוח
לבדיקה
"רולקות"( וכן מפגשי חומרים שונים או מפגשי לוחות עליון
ייעודיים בטיח הידראולי מוגמש משוריין בארג זכוכית ואישור.
חסין אלקלי ,המריחות תבוצענה עד שהארג ייעלם רוחב רצועת הארג
כליל בשכבות האיטום.
יהיה  20ס"מ
לחילופין ,ניתן לשלב במקום הנ"ל ,סרט הדבקה עצמית
בוטילי ,עם "גב" בד ברוחב ≤  7.5ס"מ ,כדוגמת
) HARDCAST PP 5308מיקו פתרונות(.
מערכת האיט ום הראשונה על בסיס צמנט הידראולי
תבוצע
שכבה
שכבת איטום ראשונה של טיח הידראולי מוגמש כל
.1
דק עובי )כגון " סיקהטופ  " 107 Fטורו ,או בצבע שונה )אפור
ולבן(
"איטומט פלוס " 502
) כרמית(  1 – 0.7ליטר למ"ר.
מריחת שכבה שניה ויישום שכבת השיריון
.2
ישום שכבת ה איטום הנוספת עד להגעת העובי
.3
הנידרש וכיסוי מוחלט של הרשת
אשפרה ייבוש ועבודות השלמה
אשפרת אדי מים בעזרת מזלף פרחים ,או מרסס לפחות שבוע ימים
.1
אדים חקלאי גדול ,אך לא זרם מים ישיר.
לאחר ייבוש מלא ,תבוצע השלמת איטום סביב יש להזמין פיקוח
.2
לבדיקה
עליון
אביזרים וכו' ,ב"מסטיק אטימ ה".
ואישור.
הצפת ביקורת
יש ליצור הגבהה זמנית בפתח ,אשר תאפשר
.1
הצפה.
לפי ת.י1476 .
ביצוע הצפה לפי דרישות לגג
.2
מערכת האיטום השנייה על בסיס ביטומן
איטום זה יבוצע ע"פ הרצפות ובדפנות רק עד מעל בחדרי השירותים
למפלס הריצוף .האיטו ם יבוצע רק לאחר גמר התקנת בלבד
הצנרת ,כיסויה בבטון ,אשפרת הבטון וייבוש מלא.
כגון:
מקשרת
"פריימר"
שכבת
מריחת
.1
" ) " GS474פזקר(
מריחה ראשונה של אמולסית ביטומן/פולימר
.2
כגון "מסטיק ) " MCביטום( כ  800-גר' למ"ר.
כעבור לפחות  6שעות א ו למחרת היום ,ביצוע
.3
שכבת איטום שנייה כנ"ל ,לקבלת עובי מזערי
של  2מ"מ.
אם טיט הריצוף יבוצע ישירות על האיטום יש
.4
להטביע אגרגט גס ,בשכבת איטום דקה נוספת
)לשיפור הדבקת טיט הריצוף(.
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.7

ריצוף וחיפוי
הדבקת אריחי הקרמיקה בדבק התואם לאריחים
ולמערכת האי טום.
יש לקבל מיצרן החומרים אחריות כוללת על מערכת
האיטום והדבקת האריחים.

יש לקבל מן היצרן
את הדרישות
והמוספים בהם יש
ליישם את שכבות
הטיח על מנת להגיע
לחוזק הדבקה טוב
ומלא אל מערכת
האיטום.
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 2.4איטום גגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך"
רשימת פרטים – סדרות PR ,GE
שם הפרט

מס'
פרט
PR-1

הכנה לאיטום וחתך אנכי באזור המפגש עם ה מעקה דוגמאות לאף מים
מבטון

PR-2

הכנה לאיטום באזור קולטן מי גשם

PR-3

הכנת הגג לאיטום :פרט שרוול משני חלקים למעבר קבוצת צינורות

GE-1

חתך אנכי אופייני לאיטום גגות עליו נים בשיטת ה" גג ההפוך"

GE-2

חתך אנכי באיזור המעקה של גג עליון

GE-2-1

חתך אנכי באיזור המעקה של גג עליון

GE-3

פרט לאיטום באיזור קולטן מי גשם בגג עליון

GE-4

גמר עליון ליריעות איטום עם דוגמא לאף מים תקין

GE-5

גמר עליון ליריעות האיטום )בהעדר אף מים מבטון(

GE-6

פרט איטום סביב בסיס הבטון להעמדת מכשור על הגג

GE-7

איטום סביב צינור או שרוול החודר דרך הגג
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איטום גגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך"
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים :

GE , PR

 05.03 , 05.01עד 05.06

ת.י -1430 .חלק  -3סוג , M
, 1045
 -1476חלק 1
הערות

תיאור האיטום
מערכת האיטום תבוצע בשני שלבים: :
מריחות ביטומן חם מנושף משוריינות בארג
שלב ראשון
זכוכית ,בעובי  4מ"מ – מבוצע ב 4 -שלבים.
שלב שני
יריעה ביטומנית , SBS ,בעובי  4מ"מ.
חתך אופייני ב גג העליון
בטון קונסטרוקטיבי ובטון שיפועים
א.
ב.
שכבת "פריימר" מקשרת כגון) " GS474 " :פזקר(
שכבות ביטומן חם מנושף משוריינות בארג,
ג.
בעובי כולל  4מ"מ.
שכבת יריעה ביטומנית משוכללת בעובי  4מ"מ
ד.
פלטות בידוד תרמי 5 -ס"מ
ה.
ו.
גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר.
מרצפות מדרכה ו/או חצץ ,עובי  5ס"מ.
ז.
עבודות הה כנה
.1
עיבוד בטיח של אזור יציאות המים מהגג ,
.1
והשלמת בטון השיפועים.
.2
יציקת "רולקות" קעורות  5 x 5ס"מ.
תיקונים והחלקה מקומית של התשתית ובמיוחד
.3
תחתית מעקות וקירות.
אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ 10 -ימים
.4

.2

החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן
חם מנושף משוריין בארג זכוכית

.1

מריחת שכבת "פריימר" מקשרת כגון" GS474 " :
)פזקר( אשר ישופשף היטב לתשתית.

.2

טיפ ול ראשון בנקודות תורפה ,
העבודה כוללת :ישום ביטומן משוריין בארג
זכוכית לאורך ההגבהות ) "רולקות" ( והמפגשים
השונים כגון ,סביב קולטנים ,צינורות וכו'

במידת הצורך

המתנה להתייבשות
מלאה.
הייבוש
ת הליך
לפחות שבועיים .
לפי ת.י1476 .
כל שכבת איטום
תבוצע כאשר קודמתה
כבר התקררה
)התקשתה(

יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
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מרכז מבקרים
תל שילה הקדומה

.3

.4
.5

.6

.3

.4

יישום שכבה של ביטומן חם מנושף "אלסטקס
) " 85/40פזקר( .שעור הצריכה המשוער כ 2 -
ק"ג למ"ר.
הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום הנ"ל ,בעודו
נוזלי.
שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל ,עד לקבלת עובי
של  4מ"מ ,והעלמת כל שריד לארג ,בתוך חומר
האיטום.
הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן.

גידור השטח להגנה זמנית על האיטום ולמניעת
.7
זרים ופגיעה באיטום.
עליה של גורמים
בדיקת אטימות בהצפה
בדיקת אטימות בהצפה תבוצע לפחות  3ימים לאחר
גמר ביצוע השכבות הנ"ל..
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת
איטום שנייה,
מלבד אם היועץ/המפקח ידרוש הצפה נוספת/חוזרת.
איטום ביריעות ביטומניות משוכללות

.1

מריחת שכבת
" ) " GS474פ זקר(

.2

עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית
מיוחדת , SBS ,ללא זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.
ביצוע "יריעות חיזוק" ,בכל מפגשי מישורים
שונים וכן סביב פרטי צנרת ,מיריעה כר"מ ,אך
בעובי  4מ"מ.
ישום שכבת יריע ות ביטומני ו ת , SBS ,בהלחמה
מלאה לתשתית  ,בעובי  5מ"מ ,בגמר חול .
ביצוע "יריעות חפוי" מיריעה כנ"ל ,אך עם
אגרגט על "גב" היריעה.

.3

.4
.5

"פריימר"

מקשרת

כגון:

על שכבה זו גם לשפר
את החלקת השטח.

יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
לאחר התקררות
הביטומן -הרחקת חול
עודף )שלא נדבק(.

לפי ת.י1476 .

תהליכי העבודה,
יבוצעו רק לאחר
אישור גמר מוצלח
של בדיקות ההצפה
במקרה ששכבת
הביטומן הנ"ל
התלכלכה ,ואינה
דביקה ,וע"פ הנחיית
המפקח

יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
לפי ת.י1430 .
יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
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מרכז מבקרים
תל שילה הקדומה

.5

.6

בידוד תרמי
הנ חה של פלטות פוליסטירן משוך )אקסטרודד(
בצפיפות  38ק"ג למ"ק ,בעובי  5ס"מ ,ע"פ יריעות
האיטום .הדבקה נקודתית למניעת התעופפות הפלטות
ברוח.
ניקוז והגנת הבידוד והאיטום
.1
הנחה של יריעת גיאוטכסטיל 400 ,ג"ר למ"ר.
.2

הנחה של מרצפות מדרכה/חצץ לפי המפרט
הטכני.

עובי פלטות הבידוד
יקבע לפי יועץ הבידוד
התרמי.

יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
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 2.5איטום גג/כרכוב מבטון מעל חלל פתוח
רשימת פרטים – סדרה GB
שם הפרט

מס'
פרט
GB-1

גג בטון מעל חלל פתוח

GB-2

פרט לאיטום באזור המרזב עם יציאה צדדית

GB-2-1

פרט לאיטו ם באזור המרזב

GB-3

חתך אנכי דרך כרכוב מבטון
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איטום גג/כרכוב מבטון מעל חלל פתוח
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

GB

05.06 , 05.01

ת.י -1476 .חלק 1

תיאור האיטום
האיטום יתבסס על ממברנה של פוליאורתן אלסטומרי
עבודות הכנה
.1

.3

ניקוי השטח
1.1
חיפוס פגמים בשכבות האיטום
1.2
עבודות האיטום
העבודות האיטום תבוצענה במערכת פוליוארתן חד
רכיבי לסירוגין .מערכת זו תבוצע בעובי  2.0מ"מ.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

הערות
לפי מפרט טכנ י סעיף
05.01

לפי מפרט טכני סעיף
05.05
איטום
מערכת
כל
שתבחר צריכה להיות
קבלן
ע"י
מבוצעת
המאושר ע"י ספק/יצרן
המערכת ,אשר יעזור
את
ויאשר
בפיקוח
העבודה.

מריחת יסוד )"פריימר"(.
מריחות פוליאורתן אלסטומרי ,שכבה ראשונה
בעובי של כ 0.3 -מ"מ
מריחת שכבה שנייה של פוליאורתן אלסטומרי,
כנ"ל .
שכבה שלישית )או יותר( ,במריחות חומר כנ"ל
לקבלת עובי מזערי של  2.0מ"מ.
שכבות איטום עליונה להגנה נגד  U.V.מסוג
"היפרדסמו " AD-Y
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 2.6איטום קירות חוץ בגמר אבן
רשימת פרטים – סידרה KI
שם הפרט

מס'
פרט
KI-1

איטום קיר בטון מתחת לאבן )בשיטה הרטובה(
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איטום קירות חוץ בגמר אבן
פרטי ם מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

KI

05.01

 -1476חלק 1920 , 1

תיאור האיטום
חל ו פה א'  -האיטום יתבסס על שכבות טיח צמנט  ,משופר
בפולימר בעובי  20-16מ"מ.
חלופה ב'  -האיטום יתבסס על שכבות טיח הידראולי מוגמש
עם ש ריון ארג זכוכית.
עבודו ת ההכנה
.1
עבודות הכנת התשתית יכללו סתימת חרירים ,טיפול
בסדקים והחלקת התשתית )במידת הצורך( בשכבות טיח
צמנט משופר בפולימר.
טיח מיישר
.2

.3

.1
.2

מריחת "שמנת הדבקה".
ביצוע שכבת טיח צמנט משופר בפולימר  ,ליישור
והחלקה בעובי של כ 6-8 -מ"מ.

.3

ביצוע שכבה נוספת כנ"ל עם תכונות אטימה.
לקבלת עובי של כ 10-12 -מ"מ  ,בגמר מסורק.

אשפרת הטיח במהלך של שבוע ימים.
.4
ייבוש ועבודות השלמה
לאחר ייבוש מלא של האיטום הנ"ל יבוצע בקיר
.1
שכבות הגמור שיחופה ב אבן בשיטה רטוב ה ,
איטום פרטני סביב אביזרי הקיבוע ב"מסטיק
אטימה".
.2

.4

הערות

הכול לפי פרק
05.01
במפרט הטכני
אם נדרש,
לפי החלטת
המפקח
לפי ת.י , 1920 .חלק
ו 2 -ופרק 05.01
שבמפרט הטכני.
לפי ת.י , 1920 .חלק
ו 2 -ופרק 05.01
שבמפרט הטכני.

יש להזמין פיקוח
עליון לבדיקה
ואישור.

לאחר תלית האבן ,סתימת המישקים )הפוגות(
ב"מסטיק אטימה" או כ וחלה.

בידוד תרמי
הבידוד התרמי יבוצע בצד החיצוני בהתאם לתכנון
האדריכלי.

עובי פלטות
הבידוד יקבע לפי
יועץ הבידוד
התרמי
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 2.7טיפול בקיר בטון חשוף
רשימת פרטים – סידרה KI
שם הפרט

מס'
פרט
KI-2

חתך אופייני לטיפול בקיר בטון חשוף
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טיפול בקיר בטון חשוף
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

KI

05.01

תיאור ה טיפול
הטיפול בקיר בטון חשוף יתבסס על הספגה שקופה דוחה מים של
תמיסת פוליסילוקסן לאחר הכנה מקומית של התשתית .
עבודות ההכנה
.1
ניקוי יסודי של שטח מכל לכלוך ,וייב וש השטח .
.1

.2

תקנים ישראלים:
 -1476חלק , 1
1920
הערות

הכול לפי פרק
05.01
במפרט הטכני

.2
ביצוע פילוט ) : ( PILOT
לפני ביצוע העבודה יש למרוח את חומר האיטום
)סעיף  2להלן( ע"פ שטח של כ 1 -מ"ר .
לאחר שבועיים תבחנה עבודות ה"פילוט" ע"י
האדריכל ובא כוחו וינתן אישור להמשך ביצוע
העבודה.
ביצוע הספגת הקיר
לפחות יומיים לאחר רדת גשם אחרון ,התזה או
.1
גלילה של תמיסת פוליסילוקסן  ,כגון "רודורסיל H
) " 224גילאר( ,או ש"ע ,להספגת כל המשטח
בחומר איטום כנ"ל ,בכמות משוער ת של כ300 -
מ"ל למ"ר.
ביצוע שכבה נוספת כנ"ל ,לאחר חצי שעה.
.2
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 2.8איטום סביב חלונות
רשימת פרטים – סידרה HL
שם הפרט

מס'
פרט
HL-1

אופן הדבקת יריעות  EPDMלמשקוף העיוור בחלונות לעזרת יועץ האלומיניום

HL-2

פרט מנחה לאיטום משקוף סמוי בחלונות כולל שיטת הדבקת יריעות EPDM

HL-3

פרט מפגש קיר מסך עם משטח מרוצף
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איטום סביב חלונות
פרטים מסדרה:

מ פרט טכני:

תקנים ישראלים:

HL
תיאור האיטום
עבודות איטום מסביב לחלונות תתבצענה ע"י קבלן עבודות
אלומיניום או בתאום עימו ובאחריותו.
יריעות ה EPDM -יהיו ללא שריון ,מחוספסות משני צידיהן,
מסוג . ( TRELLBORG ) VARNANO
יישום יריעת EPDM
.1
יריעות ה EPDM -יהיו ללא שריון ,מחוספסות משני
צידיהן ,מסוג
 , ( TRELLBORG ) VARNANOבעובי  1.2מ"מ.
קיטום פינות חדות וניקוי התשתית.
.1
ניקוי היריעה בטולואול )או אחר לפי הוראות
.2
היצרן(
מרי חת התשתית הנקייה ב"פריימר"
.3
 (SHLOTEN)SO-Pהמתנה נדרשת.
.4
מריחת "משחת הדבקה" כגון DYNOL SO-
 N1649על התשתית ושכבה דקה מאוד גם על
היריעה.
.5
הדבקת רצועות של יריעות ה EPDM -תוך כדי
לחיצתן באמצעות גלגלת ייעודית .יש למנוע
כליאת אוויר בין היריעה לתשתי ת.
כעבור יממה לפחות ,ולאחר ביקורת ,מריחת
.6
)כגון
היריעה
בקצות
אטימה"
"משחת
סיקהפלקס .( 11 FC
יישום "מסטיק אטימה" סביב חלונות
.2
.1
במקומות בהם לא ניתן ליישם יריעת EPDM
כנ"ל ,יש ליישם "מסטיק אטימה" שאינו מכתים
את הבטון משני צידי משקוף החלון )בצד הפנימ י
והחיצוני( .רוחב ההדבקה של ה"מסטיק" יהיה
לפחות בין  2-1ס"מ ,על כל אחת מהפאות
הנאטמות.

הערות
יש לתאם את שלבי
האיטום באזור החלון.

או מערכת שוות ערך
מאושרת מראש ע"י
היועץ
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 2.9איטום מטבח
רשימת פרטים – סידרה MT
שם הפרט

מס'
פרט
MT-1

חתך אנכי אופייני לאיטום רצפת המטבח

MT-2

חתך אנכי במפגש רצפה ותחתית קירות המטבח

MT-3

מטבח חגורה"/סכר" בי ן איזור רטוב ליבש

MT-4

מטבח -שלב ביניים של האיטום והגנתו סביב תעלת איסוף

MT-5

מטבח -איטום רצפה והגנתה באזור ת ע לת איסוף

MT-6

חדירת צינור מחובר פלסטי עם אלמנט דלמר דרך רצפת בטון
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איטום מטבח
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישראלים:

MT

 05.03,05.01עד 05.06

ת.י , 1430 .חלק  , 3סוג
 , 1476 , Mחלק 1
הערות

תיאור האיטום
מערכת האיטום תבוצע בשני שלבים :
שלב ראשון
מריחות ביטומן חם אלסטומרי משוריינות
בארג זכוכית כגון "אלסטוגום  , " 795בעובי
 4מ"מ.
שלב שני
שכבת יריעות ביטומניות משוכללות, SBS ,
בעובי  5מ"מ .
החתך האנכי האופייני במטבח
א .בטון קונסטרוקטיבי מוחלק
ב .מריחות ביטומן חם אלסטומרי משוריינות ,בעובי 4
מ"מ.
ג .שכבת יריעות ביטומניות בעובי  5מ"מ.

.1

ד.

גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר.

ה.

יריעת פוליאתילן 0.2 ,מ"מ.

ו.

בטון ב 4 , 20 -ס"מ כהגנה ,לפי הפ רט.

ז.

גמר ריצוף ,לפי אדריכל
עבודות ההכנה
עיבוד בטיט משופר בפולימר של אזור קולטני
.1
יציאות המים
.2
עיצוב "רולקות" קעורות  5 X 5ס"מ.
.3
.4

תיקונים ,יישור והחלקה מקומית של התשתית
ובמיוחד את תחתית הקירות.
אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ 10 -ימים

לפי ת.י1430 .

במידת הצורך
לפי פרק  05.01במפרט
הטכני.
לפי פרק  05.01במפרט
הטכני.
המתנה להתייבשות
מלאה.
תהליך הייבוש -
לפחות שבועיים .
לפי ת.י1476 .
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.2

תשתית
החלקת
ביטומן חם

.1

.2

העבודה

.4
.5

.6

.4

ואיטום

כגון:
מריחת שכבת "פריימר" מקשרת
" ) " GS474פזקר(  ,אשר ישופשף היטב לתשתית.

.3

.3

ראשוני

במריחות

ראשון

תורפה ,

בנקודות

טיפול
כוללת:
 ישום ביטומן משוריין בארג זכוכית לאורךההגבהות ) "רולקות" ( והמפגשים השונים כגון,
סביב קולטנים ,צינורות וכו'
יישום שכבה של ביטומן חם אלסטומרי
כגון":אלסטוגום ) " 795פזקר( .שעור הצריכה
המשוער כ  2 -ק"ג למ"ר.
הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום הנ"ל,
בעודו נוזלי.
שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל ,עד לקבלת עובי
של  4מ"מ ,והעלמת כל שריד לארג ,בתוך חומר
האיטום.
הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן.

גידור השטח להגנה זמנית על האיטום ולמניעת
.7
זרים ופגיעה באיטום.
עליה של גורמים
בדיקת אטימות בהצפה
בדיקת אטימות בהצפה תבוצע לפ חות  3ימים לאחר
גמר ביצוע השכבות הנ"ל..
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת
איטום שנייה,
מלבד אם היועץ/המפקח ידרוש הצפה נוספת/חוזרת .
איטום ביריעות ביטומניות משוכללות

"פריימר"

מקשרת

כגון:

.1

מריחת שכבת
" ) " GS474פזקר(

.2

עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית
מיוחדת , SBS ,ללא זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.

כל שכבת איטום
תבוצע כאשר קודמתה
כבר התקררה
)התקשתה(

יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.

יש ל הזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
לאחר התקררות
הביטומן -הרחקת חול
עודף )שלא נדבק(.

ההצפה תבוצע לפחות
 3ימים לאחר גמר
ביצוע השכבות הנ"ל.
לפי ת.י1476 .
תהליכי העב ודה,
יבוצעו רק לאחר
אישור גמר מוצלח של
בדיקות
ההצפה
במקרה ששכבת
הביטומן הנ"ל
התלכלכה ,ואינה
דביקה ,וע"פ הנחיית
המפקח
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.3

.4
.5
.5

ביצוע "יריעות חיזוק" ,בכל מפגשי מישורים
שונים וכן סביב פרטי צנרת ,מיריעה כר"מ ,אך
בעובי  4מ"מ.
יישום שכבת יריע ות ביטומני ו ת , SBS ,בהלחמה
מלאה לתשתית  ,בעובי  5מ"מ ,בגמר חול .
ביצוע "יריעות חיפו י" מיריעה כנ"ל.

ניקוז והגנת האיטום
גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.
.1
יריעת פוליאתילן  0.2מ"מ.
.2
שכבת בטון ב , 20 -בעובי  4ס"מ בכל השטח
.3
האופקי.
בשיפולי קירות יבוצע טיח צ מנט משוריין ברשת
.4
לול מגולוונת ,או ,ארג זכוכית חסין אלקלי.

יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.
לפי ת.י1430 .
יש להזמין פיקוח עליון
לבדיקה ואישור.

שיטת אבטחת עובי
הבטון ראו פרק 05.01
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 2.10איטום חדר קירור/הקפאה
רשימת פרטים – סידרה KR
שם הפרט

מס'
פרט
KR-1

פרט איטום ובידוד רצפה וקירות חדרי הקפאה עמוקה
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איטום ובידוד חדרי הקירור
פרטים מסדרה:

מפרט טכני:

תקנים ישרא לים :

KR

 05.03,05.01עד 05.06

1045 , 1476 , 1430

מערכת איטום חדרי הקירור תבוצע על בטון ההגנה של כלל המרכול
הערות
תיאור האיטום
מערכת האיטום תתבסס על שתי "מערכות" משנה ,שונות:
מערכת המשנה שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללות,
הראשונה
 , SBSבעובי  4מ"מ ,כ" א.
מערכת המשנה שתי שכבות יריעות בהדבקה עצמית,
השנייה
כגון) " ELOTENE HD " :גילאר( ,או
" ) " TEXSELF M1.5דבטק( או ש"ע.
עבודות ההכנה
.1
עיבוד בטיט משופר בפולימר של אזור קולטני במידת הצורך
.1
יציאות המים
לפי פרק 05.01
.2
עיצוב "רולקות" קעורות  5 X 5ס"מ.
ב מפרט הטכני.
תיקונים ,יישור והחלקה מקומית של התשתית לפי פרק 05.01
.3
במפרט הטכני.
ובמיוחד את תחתית הקירות.
המתנה להתייבשות
אשפרה של עבודות הבטון והטיח כ 10 -ימים
.4
מלאה.
הייבוש
תהליך
לפחות שבועיים .
לפי ת.י , 1476 .חלק 1
ראשונה:
איטום
מערכת
ביריעות
איטו ם
.2
ביטומניות משוכללות

)*(

.1

מריחת יסוד )"פריימר"( ,אשר ישופשף היטב
לתשתית.

.2

עיבוד סביב אלמנטים חודרים ,תעלת ניקוז
ואביזרים נוספים אם יהיו ,ביריעה ביטומנית
מיוחדת , SBS ,ללא זיון סיבי ,בעובי  5מ"מ.
ביצוע "יריעת חיז וק" ,בכל מפגשי התשתית
האופקית עם האנכית וכן סביב פרטי צנרת,
מיריעה כר"מ ,בעובי  5מ"מ.
איטום ע"י יריעה ביטומנית משוכללת , SBS
בהלחמה מלאה ,בעובי  4מ"מ.
ביצוע "יריעות חיפוי" מיריעה כנ"ל.
איטום ע"י יריעה ביטומנית נו ספת כנ"ל,
בהלחמה מלאה . .

.3

.4
.5
.6

)*(המלצה לפיקוח
עליון

ת.י, 1430 .
דרגה " ." M
ת.י, 1430 .
דרגה " ." M

חלק

חלק

,3

,3
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)*(

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.7

ביצוע "יריעת חיפוי" נוספת מיריעה כנ"ל

 )*(המלצה לפיקוחעליון

בדיקת אטימות בהצפה
תבוצע
 ההצפהבדיקת אטימות בהצפה  ,לפי הנחיות.
אין צורך לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת לפחות  3ימים לאחר
איטום שנייה ,להוציא מקרה בו היועץ או המפקח גמר ביצוע השכבות
חושדים ,כי האיטום נפגע וברצונם לוודא את שלמות הנ"ל.
האיטום .ההצפה תבוצע על חשבון הקבלן כולל כל  -ת.י , 1476 .חלק 1
התיקונים שנגרמו עקב כך.
עבור הצפה שנייה שלא באשמת הקבלן ישולם בנפרד.
ניקו ז והגנת האיטום
הנחת שכבת גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר.
.1
הנחת יריעת יריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה
.2
 HDPEבעובי  1מ"מ.
בידוד תרמי
הנחת שתי שכבות של פלטות פוליאוריתן לבידוד
.1
תרמי בעובי כולל של  10ס"מ.
מערכת איטום שנייה :איטום ביריעות בהדבקה
עצמית
עצמית כגון
ביצוע שכבת יריעות בהדבקה
.1
"  " ELOTENE HDאו ש"ע ע"פ כל המשטח וכן
יש לעלות עם היריעות ע"ג קירות החדר עד
לגובה של  10ס"מ לפחות ממפלס המדרך הסופי
ביצוע שכבת יריעות נוספת כנ"ל העולה על
.2
קירות החדר עוד  10ס"מ נוספים מעל היריעה
התחתונה .
הגנת שכבות האיטום
הנחת שתי שכבות יריעות פוליאתילן בצפיפות
.1
גבוהה  HDPEבעובי  1מ"מ  ,כ"א .
יציקת בטון ב , 40 -עם תוספת סופרפלסטיסייזר
.2
שכבת מדרך
פרופיל פלב"מ לפי הנחיות יועץ חדרי הקירור.
.1
חתכים אופייניי ם
החתך האנכי האופיינ י בחדרי הקירור
.1
א .שכבות איטום והגנת רצפת המרכול
ב .שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללות
בעובי  4מ"מ
גיאוטכסטיל  400גר' למ"ר .
ג.
ד.

יריעת פוליאתילן 1 HDPE ,מ"מ.
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ה.

פלטות פוליאוריתן בעובי  10ס"מ .

ו.

שתי שכבות יריעות בהדבקה עצמית .

ז.
ח.

שתי יריע ו ת פוליאתילן 1 HDPE ,מ"מ ,
כ"א .
בטון ב 40 -עם סופרפלסטיסייזר .

ט.

פרופיל פלב"מ .
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 2.11איטום בריכת נוי
רשימת פרטים – סידרה BRN
שם הפרט

מס'
פרט
BRN-1

חתך אופייני של איטום רצפה וקירות בבריכת נוי

BRN-2

ח תך אנכי במפגש רצפת וקיר בטון

BRN-3

חדירת צנרת פלדה דרך קיר הבריכה

BRN-4

טיפול בסדק בתשתית הבטון בבריכה
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איטום בריכת נוי
מפרט טכני:
05.07 , 05.01

פרטים מסדרה:
BRN
תיאור האיטום
 . 1עבודות הכנה
 . 1יש לבצע קרצוף וניקו י פני הבטון ,הכולל הורדת מי
הצמנט ,לכלוך חלקים רופפים ,גילוי חורים ופגמים בבטון
)סגרגציה(.
 . 2יבוצע טיפול בכל פני הבטון ,הכולל טיפול בסדקים,
בנקודות תורפה -כגון סגרגציה של הבטון ומילוי חורים.
 . 3ביצוע עגולות )"רולקות"( מבטון ,במידות  3 X 3ס"מ.
 . 4שכב ה ליישור והחלקה של תשתית הבטון כגון "סיקה גרד
 ," 720או שווה ערך.
 . 5מילוי מאגר ובריכת נוי במים לתקופה של לפחות  72שעות.
 . 6סימון נזילות המים וגילוי פגמים בבטון שדורשים טיפול.
 . 7ריקון המאגר.
 . 2עבודות איטום
 . 1איטום מפגשים שבין קירות/רצפה ובי ן הקירות והתקרה,
וכן סדקים שהתגלו בפעולות ההכנה ע"י שכבות של צמנט
הידראולי גמיש ,משוריין בארג זכוכית אנטיאלקלי.
עובי שכבות האיטום לפחות  3מ"מ ,כך שהארג יכוסה
לחלוטין בתוך שכבות הצמנט.
 . 2איטום מעטפת
 . 1ביצוע שכב ת איטום ראשונה ע"י מריחה עד לכיסוי כל
החורים והפגמים שטופלו קודם לכן.
 . 2ביצוע שכבת איטום שניה מיד עם התקשות שכבה
הראשונה ,והטבעת שכבת ארג הזכוכית בעודה
רטובה.
 . 3ביצוע שכבות איטום נוספות ,לפי המפרט הטכני ,עד
לכיסוי הארג להגעת עובי המתוכנן.
 . 3א יטום תקרת
 . 1איטום תקרת המאגר יבוצע ע"י שכבות כנ"ל ,אך ללא
שריון ,בעובי  1מ"מ ,כמתוכנן.
 . 3אשפרה
 . 1האשפרה תבוצע ע"י ריסוס אדי מים וללא זרם ישיר.

.4

 . 2בסיום עבודות האיטום הצמנטי ,יבוצעו עבודות השלמה,
כגון מסטיק אטימה מסביב לאביז רים ולצנרת ,הכל לפי
המפרט הטכני.
כללי
 . 1יש להציג לפני ביצוע העבודה ,תעודה המעידה שלחומרים
המיועדים לשימוש יש אישור מכון התקנים למי שתיה.

תקנים ישראלים:
 -1476חלק 1
הערות

יש להזמין פיקוח
עליון לבדיקה
ואישור.

לפחות למשך 6
ימים

במאגר מים
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.2

יש לבצע בדיקה סופית ,ע"י מלוי מאגר ובריכת נוי במים.

לפחות למשך 6
ימים
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 .3מפרט טכני
 05.01הכנת שטחי בטון לעבודות האיטום
 תקן ישראלי  1752חלק . 1 מפרט כללי לעבודות האיטום )מהדורה  , ( 2004פרק 05כללי
 . 1הפרק שלהלן מתייחס לשטחי בטון ,מדה בטון ,תיקוני בטון ויתר עבודות הבטון
המשמשות כתשתית לעבודות האיטום .
 . 2השטחים יהיו נקיים ,יבשים ומישורים ,ללא מדרגות ,שקעים,בליטות וכדו'.
 . 3יש לקצץ את חוטי הקשירה שנותרו לאחר פירוק התפסנות עד לעומק של  15מ"מ.
השקעים שנוצרו ימולאו במלט צמנט עם תוסף פולימרי לשיפור ההדבקות.
 . 4טיפול בפגמים שבבטון
סיתות "כיסי חצץ" ע ד לקבלת בטון יציב.
.1
.2

.5

חירוץ ופתיחת תפרי יציקה ,סדקים )במידות  2 X 2ס"מ(.

הרחקת חלקי בטון רופפים ,כולל בחלקו הסופרפיצילי של פני הבטון.
.3
העבודה ניתן לביצוע ,ע"י התזת מים )  250אט'( ,או ח ול ,או בצורה מכנית
)דיסק(.
תיקונים מקומיים
החלקת ואשפרת המ שטחים תעשה כמפורט במפרט הכללי ,בפרק . 02
.1
עבודות איטום ביטומניות ,פוליאורתן או אקרילי לא יבוצעו לפני שלושה
שבועות מסיום ביצוע עבודות הבטון .
שכבת הקישור )בצמיגות שמנת( תהיה בהרכב:
.2
  1:1חול:צמנט ,החול יהיה דק ,מנופה בעל גרגיר מירבי של  0.6מ"מ. מי תערוב ת המכילה  40%מים  60%מוסף הדבקה על בסיס גומי ) SBRכגון"בי ג'י בונד  " 2או ש"ע( או לטקס אקרילי.
התערובת תוכן תוך כדי בחישה מתמדת עד לקבלת צמיגות של "שמנת".
.3
.4

יש להבריש את התערובת הנ"ל על פני המקומות המיועדים לתיקון להבטחת
הדבקת השכבה הנוספת.
ש כבת התיקון הנוספת ,מלט צמנט/אגרגט נקי ,ביחס . 3:1
מוסף ההדבקה כנ"ל ,יוסף כמות של כ 15% -ממשקל הצמנט.
גמר שכבת התיקון יהיה חלק ברמת החלקה "הליקופטר".

.7

במידת הצורך ולפי הנחיות היועץ/המפקח ,יבוצעו תיקונים בבטון פולימרי
מיוחדים בלתי מתכווצים כגון "סיק הטופ  , " 122או ש"ע )יצרן "סיקה"( ,או
"סטרקצ'ורייט ) " 300יצרן "טורו"( ,או ש"ע .

.5
.6
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.6

.7

.8

.9

טיח צמנט משופר בפולימר
טיח צמנט משופר בפולימר ליישור
.1
שכבות טיח צמנט )המשופר בפולימר( ליישור והחלקה ,יבוצעו ע"ג "שמנת
ההדבקה" .עובי של כל שכבה  7-5מ"מ .בשכבות אלו יהי ה הרכב האגרגט
שונה מהנ"ל ,והוא יכיל  70%חול מחצבה מודרג ורחוץ בגודל  5-0.2מ"מ ,וכן
 30%חול זיפזיף) .שכבה עליונה תוחלק לקבלת האיטום( .
מי התערובת יהיו עם  25%מוסף הדבקה.
טיח צמנט עם תכונות אטימה
.2
טיח זה יבוצע על פני "שמנת הדבקה" ,בלפחות  2שכבות ,לקבלת ע ובי כולל
של  12-17מ"מ .לאחר ישור והידוק השכבה העליונה ,יש לטפל בפני השכבה
העליונה בהתאם לייעודן הסופי לקראת הדבקת אריחים או אבן ,למשל,
לחספסה עם מטאטא כביש.
הרכב התערובת היבשה וכן המוסף הפולימרי יהיה כרשום לעיל )סעיף ( 6.1
שריון הטיח באזורי התורפה
.3
בכל מפגשי חומרים שונים של תהליך הבניה ,כגון ,בלוקים עם עמודים או
תקרה מבטון ,או הפסקות יציקה ,תוטבע ב"שמנת הדבקה" הנ"ל ,רשת לול
מגלוונת ,או לחילופין ,ארג זכוכית חסין אלקלי עם מרווח )גודל "עיין"( של
כ  1-ס"מ בין החוטים .הארג יהיה כגון מתוצרת "אינטרגלס דגם " 03356
)היבואן -הרמן בורג( או ,בייקס "פיברקריט ) ," 0058יהודה יצוא ויבוא( או
ש"ע .רוחב הרשת יהיה לפחות  20ס"מ ,כך ,שכל צד של "התפר" יכוסה
בלפחות  8ס"מ של הרשת .הרשת תקובע היטב לתשתית.
שכבות הטיח תבוצענה על פני שכבת "שמנת הדבקה" נוספת אשר תימרח על
רשת זו.
כיס וי מינימלי מעל ברזלי הזיון
באם ימצאו בפני הקיר ברזלי זיון חשופים אשר אינם מיועדים לחציבה והרחקה,
יכוסו בטיח צמנט בעובי מזערי של  25מ"מ.
בטון ליצירת שיפועים
בטון ליצירת שיפועים יהיה ב 20 -לפחות ,ויישר את פני הבטון בעזרת
.1
סרגלים יציבים.
.2

החלקה ו אשפרה לפי פרק  02במפרט הכללי.

.3

עובי מינימלי של בטון השיפועים יהיה  4ס"מ.

רכיבי הגג וכל שטח אופקי )כגון  :תקרת מרתף  ,מרפסות וכדומה(.
אף מים
.1
אף המים מיועד למניעת זרימת המים לקצה העליון של שכבות האיטום.
.1
.2

מידות האף מים הינו  5ס"מ ,כ מופיע בת.י , 1752 .חלק . 1

.3

אף המים יהיה מבטון מזויין לפי ת.י , 466 .חלק  1וחלק  , 2עבור סדק
ברוחב  0.2מ"מ.
חלופות לבנית אף מים לפי ת.י , 1752 .חלק . 1

.4
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.2

"רולקות" )עגלות(
"רולקות" )עגלות( תבוצענה בכל המפגשים השונים בעזרת מלט צמנט
.1
משופר פו לימרי במידות  5 X 5ס"מ )לפי ת.י , 1752 .חלק .( 1
קיטום פינות
.1
הקיטום יבוצע במפגש המישורים השונים במידות  2 X 2ס"מ.

.4

יציאה לגג
סף יציאה מוגבה )לפי ת.י , 1752 .חלק  ,( 1יהיה במידות מינימליות 7
.1
ס"מ מעל פני שכבת המידרך למינימום  15ס"מ ,מעל שכבות ה איטום.
סף יציאה לא מוגבה לגג או לחדר רטוב ,לפי תכנון בהתאם לפי ת.י.
.2
 , 1752חלק . 1
צנרת חודרת
הצנרת שאינה חודרת את שכבות האיטום ,תועברנה מעל אף המים,
.1
בשיפוע יורד של  °20מינ' ,ראו פרט.
הצנרת החודרת תהיה מחומר קשיח חסין אש ועומד בקרינה ע ל סגולית
.2
)צנרת מתכת בלבד( ,או שרוול חרושתי העומד בתנאים הנ"ל.
הצנרת תונח  30ס"מ מעל פני שכבת השיפועים.
.3

.3

.5

.4
.5
.6
.7
.6

.7

המרחק בין הדופן החיצונית של הצנרת לבין ההגבה הסמוכה/מעקה
יהיה  40ס"מ ,לפחות.
המרחק בין דופן החיצונית של הצנרת החודרת לבין קצה הקולטן י היה
 1.0מ' ,לפחות.
הצנרת תבוטן באופן יציב לשכבה הנושאת.
קוטר המינימלי של צנרת חודרת יהיה "  , 2לפחות.

שרוולים
צינורות חודרים /קוטרם קטן מ , 2 " -יועברו דרך צינור שקוטרו " 2
.1
לפחות ,אשר יעמוד בכל התנאים של צנרת חודרת.
ניתן לבנות שרוו ל בקוטר גדול משני חלקים ,האחד אנכי והשני מקופף
.2
)ראו פרט(.
מבנה מכסה/מעבר תעלות מיזוג אויר
קבוצת צנרת חודרת ,ניתן להעביר דרך פתח שיבנה לה מבנה מכסה.
.1
.2

תעלות מ"א תועברנה דרך פתחים שייבנה להן מבנה מכסה ,לפי פרט.

.3

גג העליון של גגון המבנה המכוסה יתוכנן בשיפוע של  5%כלפי התעלה.
אף מים יבוצע מסביב למבנה ,לפי דרישות ביצוע אף מים.
החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד של  5%כלפי הגג.

.5

המרחק בין תחתית התעלות האופקיות לבין פני שכבת השיפועים יהיה
 30ס"מ מינ'.

.4
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.8

סביב תעלות מיזוג האויר יותקן עצר מים העשוי פח .עצר המים ימוקם
.6
 15ס"מ לפחות פנימה מקצה גגון המבנה המכסה ,וייצור סביב התעלה
בליטה שגובהה  4ס"מ לפחות.
כמו כן ,תותקן אטימה מסביב לתעלה.
הגבהות עבור מתקנים
בקביעת מיקום ההגבהות עבור מתקנים )כגון :סולמות ,רגליות של
.1
מערכ ות סולריות ,עוגנים של אנטנות וכדומה( יש להתחשב בקווי זרימת
המים ובמרווחים הדרושים לביצוע העבודות ,לרבות עבודות האיטום
ותחזוקתו.
בין שתי הגבהות סמוכות המקבילות זו לזו לאורך  1.0מ' לפחות ,יהיה
.2
מרחק של  80ס"מ לפחות.
כל מתקן ייקבע בהגבהה מעל אף המי ם.
.3

 . 10עלות עבודות הכנ ת התשתית הינן כל ו לות במחיר עבודות האיטום עצמן
ולא יש ו לם כל תוספת עבור ביצוע ן .
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 05.02עצרי מים להפסקות יציקה
.1

.2

להפסקות

יציקה

)על

בסיס

סודיום

עצרי מים כימיים מתנפחים
בנטונייט וגומי בוטילי(
חומר האיטום יהיה כנ"ל ,המתנפח במג ע עם מים ,מסוג כגון:
.1
) “QULLEMAX" 24X18mmמסופק ע"י איטומקס( .לעצר יהיו תכונות
של הדבקות עצמית לבטון נקי
יש לנקות היטב את התשתית ולהמתין עד התייבשותה ,לפני הצמדת עצר
.2
המים הנ"ל.
עצר המים ימוקם כך ,שתמיד יהיה מכל צדדיו כיסוי בטון של לפחות 5
.3
ס"מ.
תשתית הבטון להדבקה ,תהיה חלקה ע"מ לאפשר הצמדה מלאה
.4
ומושלמת של העצרים )את ההחלקה המקומית ,ניתן לבצע כמתואר בפרק
 , 05.01כולל האשפרה ,או בעזרת "מסטיק אטימה" מחומר מתנפח ,כגון:
"  .(" SIKA SWELL Sלשטחים אנכיים מומלץ בכל מקרה להדביק בעזרת
"מסטיק מתנפח".

.5
ההתחברות שבין קצוות העצרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה ) (BUTT
 , JOINTותכלול עיבוד "הסביבה" עם "מסטיק מתנפח" כנ"ל .לחילופין
תבוצע חפיפה של לפחות  50מ"מ בין עצרי המים )האחד צמוד לרוחב של
השני(.
שיטת המדידה והתשלום
כל סוגי עצרי המים ,כוללים חומר ועבודה ,ישו למו כ"א לחוד ,לפי מ"א ביצוע
בפועל ,כאשר המדידה במ"א הפסקת יציקה -ביצוע בפועל.
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 05.03איטום ביטומני רב -שכבתי מיושם חם
 תקן ישראלי  1752חלק ( 1998 ) 1 . 1כללי
איטום ביטומני מנושף נוזלי רב -שכבתי ,מיושם חם ,כאשר בין השכבות יבוצע
שיריון בארג זכוכית.
.2

חומרים
ארג סיבי זכוכית
.1
חומר הזיון לעיבוד ה"רולקות" וההגבהות יהיה ארג סיבי זכוכית )רשת(
במשקל מזערי של  60גר' למ"ר ,כינוי  GW 60לפי הגדרת מפמ"כ  , 451החוזק
המזערי של היריעה יהיה  500ניוטון ל 50 -מ"מ רוחב ,בשני הכיוונים.
חומרי שכבת היסוד )"פריימר"(
.2
חומר שכבת היסוד )"פריימר"( יהיה על בסיס תמיסה ביטומנית העומדת
בדרישות ת"י  , 525כדוגמה "  ," GS 474או "פריימר ) " 101חב' "ביטום"(.
חומר שכבת חציצה
.3
אם ידרש ,יהיה כאמור במפמ"כ . 451
ביטומן
.4
הביטומן יהיה ביטומן מנושף מסוג . 85/40
חול להטבעה
.5
החול להטבע ה בשכבה העליונה ,יהיה חול טבעי כמוגדר בת"י  3ובהתאם
לתחומי הדירוג בסדרת הנפות . 0.60 / 0.15
התשתית לאיטום הגג
שטחי הגג יוכנו לאיטום כמפורט בפרט  , 05.01ולפי ת"י  , 1752חלק . 1

.4

הרכב שכבות האיטום
שכבת הביטומן ,תבוצע בהדבקה מלאה של השכבות אל התשתי ת ובין
.1
השכבות לבין עצמן.
החתך האופייני של שכבות האיטום:
.2

.3

א.

חתך אופייני של שכבות האיטום במשטח האופקי
 שכבת יסוד )לפי פירוט בסעיף  2.2לעיל(. ביטומן חם מנושף  85/40עם ארג זכוכית )לפי פרוט בסעיף 2.1לעיל( ,בעובי מינימלי של  3מ"מ.
 -הבי טומן יחומם באיטיות ,ללא מגע ישיר של אש עם האריזה.

.5

 בין שכבות הביטומן החם ,תונח יריעת ארג זכוכית ,על גבי שכבתהביטומן העליונה יפוזר חול.
יישום שכבות האיטום
מריחת שכבת יסוד )"פריימר"( על המשטחים האופקיים והאנכיים בכמות
.1
של כ 250 -גר' למ"ר.
אין לבצע שכבת איטום ראשונה ,לפני שהפריימר יבש למגע ,בין השאר עקב
סכנת התלקחות.
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.2

.3

.4

.5

עיבוד ראשון של שכבות האיטום בתחומי ה"רולקות" ולצידי ההגבהות,
מוצאי המים ,הקולטנים וכו' ,יבוצע בשכבת ביטומן חם וברצועה של יריעת
ארג סיבי זכוכית ברוחב מזערי של  30ס"מ .עובי הביט ומן יהיה כזה שלא
יובחן כי הוטבע בו הארג.
השכבות במשטחים האופקיים יעובדו כפי שמפורט לעיל .היריעות יוטבעו
במלואן בתוך הביטומן החם הנוזלי ובשכבה עודפת במקצת בצורה שתבטיח
הדבקה מלאה ,ללא כליאת אוויר.
בהגבהות ,לאחר סיום האיטום במשטחים האופקיים ,יבוצע עיבוד נוסף
להגבהות ,זהה לעיבוד בסעיף  2לעיל ,אולם עד לגובה  50ס"מ מתחת לאף
המים.
העיבוד הסופי הכולל שתי שכבות ביטומן חם וביניהן ארג סיבי זכוכית,
יבוצע עד לתחתי אף המים.
פיזור החול ייעשה כאשר הביטומן בשכבה העליונה עדיין נוזלי וחם ,תוך
כיסוי מלא של שכבת הביטוומן בחול.
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 05.04יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים
 מפרט הכללי פרק ( 2004 ) 05.02 תקן ישראלי  , 1430חלק  3דרגה " " M תקן ישראלי  1752חלק 2 . 1כללי
עובי היריעות יהיה  4מ"מ ו 5 -מ"מ ,כמצויין בפרטים .
.2

.3

חומרים
יריע ו ת האיטום
.1
יריעת האיטו ם העיקרית:
יריעות ה חיזוק ו ה חיפוי תהיינה יריעות ביטומניות משופרות פולימר
אלסטומרי על בסיס  , SBSו תעמודנה כנדרש בת"י  , 1430חלק  , 3דרגה " ." M
חומרי שכבת היסוד )"פריימר"(
.2
חומר שכבת היסוד )"פריימר"( יהיה על בסיס תמיסה ביטומנית העומדת
בדרישות ת"י  , 1752חלק  , 2כגון " ) " GS 474פזקר(  ,או ש"ע.
ביטומן מנושף ליישור או הדבקה של יריעות האטום ,יהיה ביטומן חם מנושף
.3
מסוג . 85/40
הביטומן לעיבוד נוסף ומשלים סביב צנרת וכד' – יהיה ביטומן חם
.4
אלסטומרי שהוא ביטומן משופר בפולימר ותכונות כנדרש במפרט המיוחד.
הארג לזי ון הביטומן האלסטומרי – יהיה ארג סיבי זכוכית )רשת( במשקל
.5
מזערי של  60גר' למ"ר וחוזק מזערי של  500ניוטון ל 50 -מ"מ רוחב ,בשני
הכיוונים .מספר החוטים לס"מ בכל כיוון יהיה לא פחות מ 3 -ולא יותר מ-
.5
הפרופילים לקיבוע הקצוות העליונים של הירעות יהיו מאלומיניו ם מאולגן
.6
בעובי מזערי של  2מ"מ ,מכופף משני צידיו ב 45 -מעלות ,כדי לאפשר מילוי
של "מסטיק אטימה" ובכדי למנוע פגיעה ביריעה .עובי הציפוי האנודי יהיה
 10מיקרומטרים )מין  AA 10בת"י  ( 325לפחות.
הקיבוע יבוצע במיתדים פלסטיים ,עם הרחבה בקצה החיצוני למניעת
.7
קורוזי ה בין בורג המתכת לפרופיל ,בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשיעור של
 500ניוטון לפחות.
חבק מתכת – הקבלן ישתמש בחבק מוגן מקורוזיה ,ברוחב מינימלי של 10
.8
מ"מ .החבק יהודק בקצה העליון של הצינורות הבולטים.
"המסטיק" לאיטום העליון – בין פרופיל המתכת לבין התשתית יה יה מתאים
.9
לת"י  1536סוג ) ) 12.5 E ( Fכגון "ביטומפלקס  , " MCאו ש"ע(.
הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון
ניקיון התשתית
.1
הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה שתשתית הגג ,המיועדת
א.
לביצוע האיטום ,נקייה מכל חומר רופף ,חלקה וללא זיזים חדים
הבולטים ממישור הגג לרבות ברזלים ,חוטי קשירה ,מסמרים ,שאריות
מטפסות עץ ,או כל חומר זר אחר שאינו נדרש בתוכניות לביצוע.
הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור כנדרש מהמפקח לפני מריחת
ב.
חומר היסוד.
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.2

.3

.4

מריחת חומר יסוד
הקבלן ימרח שכבת יסוד על כל שטח הג ג ,לרבות על ההגבהות .כמות
א.
חומר היסוד תיקבע בהתאם לספיגות התשתית ,אך לא פחות מ250 -
גר' למ"ר.
הקבלן ימרח על ההגבהות שכבת יסוד נוספת.
ב.
לפני הנחת היריעות ,ימתין הקבלן ,עד ששכבת היסוד תביה יבשה .הזמן
ג.
הדרוש לייבוש הוא  2שעות לפחות בימים החמים של הקי ץ על הגגות4 ,
שעות לפחות בימים קרירם יותר .לאחר מריחת שכבת היסוד
והתיבשותה ,צבע השטח יהיה שחור.
התקנת היריעה בשכבת החיזוק
הקבלן יתקין "יריעת חיזוק" בכל המקומות הנדרשים בפרטים ,במפגשי
א.
מישורים שונים ,במקומות תורפה ,מעל הסדקים ,מסביב לצינורות וכו'.
התקנת היריעות האופקיות בשכבת האיטום הראשית
הקבלן יניח את היריעה מהמקום הנמוך בגג אל המקום הגבוה )בדומה
א.
להנחת רעפים בגג רעפים(.
לפני הריתוך יפרוש הקבלן את היריעה במקומה ,במלוא אורכה .לאחר
ב.
מכן ,יוודא שהיא מונחת במלוא שטחה על התשתית ,או על ה יריעה
שמתחתיה ,ושאין בה קמטים ,קיפולים או גלים.
היריעות ייפרשו כך ,שקצותיהן של ארבע יריעות לא יפגשו בנקודה
ג.
אחת.
הקבלן יגלגל את היריעה בחזרה ,משני קצותיה אל מרכזה.
ד.
ה.

ו.
ז.

ח.

ט.
י.

הקבלן יפרוש שוב קצה אחד של היריעה ,ותוך כדי פריסתה "ירתך"
אותה בריתוך מלא אל התשתית .בגמר קצה אחד ,יחזור על הפעולה
בחלק השני של היריעה.
הקבלן יוודא שכמות הביטומן המומס שמתחת ליריעה תהיה מספקת
להדבקה המלאה של היריעה לתשתית או ליריעה שמתחתיה.
הקבלן ירתך את היריעות בקווים ישרים ,ככל שתנאי השטח מאפשרים
זאת.
הקבלן ימנע הי ווצרות נקודות שאינן מרותכות.
כדי ליצור חפייה בין שתי יריעות שגימור הפן העליון שלהן הוא בחומר
גס ,כגון אגרגט גס ,יטביע הקבלן את החומר הגס של היריעה התחתונה
בכל שטח החפייה אל תוך הביטומן .ההטבעה תיעשה באמצעות מרית
מחוממת ,תוך חימום מוגבל של היריעה עצמה )בשיעור שימיס את
הביטומן ויאפשר הדבקה מלאה(.
החפיות בין היריעות לבין עצמן והחפיות בין היריעות ליריעות החיזוק
יהיו לפחות  10ס"מ )בכיוון האורך 15 -ס"מ(.
הקבלן יבצע את האיטום על כל השטח בו יושמה שכבת היסוד תוך 48
שעות מסיום מריחתה ,ובתנאי שהשטח נ שאר נקי.
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.4

התקנת יריעת שכבת החיפוי
.5
הקבלן יניח את "יריעת החיפוי" באותו כיוון שבו מונחת היריעה
א.
שמתחתיה.
החפיות בין יריעות החיפוי יהיו ממוקמות כך ,שהמרחק ביניהן לבין
ב.
החפיות בשכבה שמתחתיהן לא יהיה קטן מ 1/3 -מרוחב היריעה.
התקנת יריעות סבי ב צינורות
.6
סביב קולטני מי הגשם )ראשי מרזבים( יתקין הקבלן יריעת חיזוק
א.
שגודלה  1מ'  1 Xמ' בקירוב.
התקנת יריעת החיזוק ויריעת החיפוי סביב הצינורות יכולה להיעשות
ב.
בשיטות שונות ,כגון בעיבוד המכונה "עיבוד שושנה" ,עיבוד יריעות
ללא שיריון או באמצעות פרטים חר ושתיים מוכנים .שיטת העיבוד
תבטיח ריתוך מלא ורצוף של היריעות את התשתית ,או אל היריעות
שמתחתיהן.
סביב צינורות הבולטים מפני הגג יש להתקין חבקים לצורך הידוק
ג.
היריעות לצינורות.
התקנת שכבת ההגנה
.7
הקבלן יפרוש יריעות גיאוטקסטיל סינתטיות מתאימות  ,תו ך הקפדה
א.
על החפיות בין היריעות.
שינוע האגרגט )החצץ( לא ייעשה על גבי יריעות הגיאוטקסטיל אלא על
ב.
גבי משטחי הגנה המונחים עליהן.
בכל פתחי הניקוז ירכיב הקבלן ראשי מרזבים )ברדסים(.
ג.
הקבלן ירכיב באופן שמערכת האיטום באזורי פתחי הניקוז לא תיפגע.
הנחת אריחי מדרך בשבילי ההליכה המתוכננים ,לרבות בהיקף הגג,
ד.
תיעשה בזהירות רבה ,כדי לא לגרום לפגיעה מכנית ביריעות.
הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון קל
ניקיון התשתית
.1
הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה שתשתית הגג המיועדת
א.
לביצוע האי טום נקייה מכל חומר:מסמרים ,שאריות מטפסות עץ ,או
כל חומר זר אחר שאינו נדרש בתוכניות לביצוע.
הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור כנדרש מהמפקח לפני מריחת
ב.
חומר היסוד.
מריחת חומר היסוד
.2
הקבלן ימרח את חומר היסוד  30יום לפחות לאחר סיום יציקת
א.
התשתית מבטון קל ולא פחות משבוע לאחר הגשם האחרון .לפני תחילת
המרחיה יוודא הקבלן שפני התשתית יבשים למראה.
התקנת שכבת החציצה והנשמים
.3
השכבה הראשונה תהיה שכבה חוצצת ותכלול מריחת חומר יסוד
א.
)"פריימר"( בשיעור של  250גרם למ"ר )שיעות ההדבקה של שכבת
חציצה לתשתית היא בין  30%ל( 50% -
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.4

.5

.5

.6

הקבלן ידביק בהדבקה נקודתית ,על פני כל שטחו האופקי של הגג,
ב.
יריעה מחוררת .ההדבקה תבוצע בביטומן חם מנושף  . 85/40קוטר
נקודות ההדבקה  10ס"מ והמרחק בין מרכזיהו כ 40 -ס"מ .תבוצע
הדבקה מלאה של שכבה זו בהיקף הגג )ברוחב  10ס"מ( וליד כל
ההגבהות .החפיות ביריעות )בשיעות  10ס"מ( יודבקו באמצעות ביטומן
חם כנ"ל.
הקבלן יתקין נשם אחד כל  40מ"ר לערך.
ג.
התקנת היריעות בשכבת האיטום
על גבי השכבה החוצצת תולחמנה יריעות ביטומניות משופרות במלוא
א.
שטחן .הלחמת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוו ת וזאת לאחר
שהיריעה נפרסה והתישרה וגולגלה חזרה משני קצותיה אל מרכז
היריעה.
הגנת מערכת האיטום
בגגות חשופים ,לאחר הלחמת היריעה )עם גימור הפן העליון באגרגט
א.
גס( יצבע הקבלן את החפיות .הצביעה תבוצע לאחר גמר בדיקות איטום
הגג בהצפה.
את ה"מסטיק" שי ושם מעל סרגלי האלומיניום )פרופיל לקיבוע מכני(
ב.
ובאזורים רגישים אחרים ,יצבע הקבלן בצבע מגן לאחר גמר תקופת
האשפרה והייבוש הנדרשת עבורו ,כל זאת לפי המלצת יצרן
ה"מסטיק".
הקבלן יתקין "כובעי רשת )ברדסים( על פתחי הניקוז ,לפי הפרטים ולפי
ג.
הנחיות היועצים.

הנחיות להתקנת מערכת איטום דו שכבתית
מערכת איטום הכוללת לפחות שתי יריעות איטום או יותר בשכבת האיטום.
האיטום יבוצע בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים.
היריעה התחתונה תודבק בהדבקה מלאה או נקודתית ,לפי הפרטים.
היריעה התחתונה תהיה בכל מקרה ,ללא אגרגט מוטבע ביריעה.
הנחת היריעות
.1
כיוון הנחת היריעות בשתי השכבות יהיה זהה ,כמו ב"גג רעפים".
א.
החפיות בין היריעות בשתי שכבות סמוכות ,בכיוון האורך ובכיוון
ב.
הרוחב ,יהיו לפחות  30ס"מ.
הלבנת יריעות חשופות לשמש
.2
הקבלן יבצע הלבנת יריעות חשופות לשמש עם צבע תחליב חרושתי.
א.
ההלבנה נדרשת גם ביריעות עם אגרגטים בהירים.
הלחמת יריעות למשטחים אנכיים
חובה על הקבלן לנקוט בשיטת יישום אשר תאפשר לו לבצע הדבקה מלאה
לתשתית הבטון האנכית )  90%הידבקות בכל קטע של  30 X 30ס"מ(.
לדעת היועץ הדבקה כזו ניתן לה שיג רק כאשר צוות ההלחמה מונה  3אנשים
והעבודה מבוצעת מלמטה כלפי מעלה ,לגובה של עד  160ס"מ .יש לדאוג למילוי
חוזר של הקרקע או שינוע מתאים ע"מ שהנ"ל יוכל להתבצע.
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 05.05בידוד תרמי של הגגות
.1

.2

.3

כללי
 1.1הבידוד התרמי יבוצע ע"ג אותם גגות שמעל חללים
מאוכלסים.
1.2

עבור גגות שאיטומם יבוצע בשיטת ה"גג הפוך",
בידוד התרמי יהיה מלוחות פוליסטירן משוך
מונחות ע"ג שכבות האיטום.

1.3

עבור גגות שאיטומם יבוצע עם שיפועים מבטון קל
"בטקל" ,בידוד התרמי יהיה מלוחות פוליסטירן
מוקצף המונחות מתחת לשיפועי בטון הקל
)"בטקל"(.

פלטות בידוד
 2.1עבור גגות המבוצעים בשיטת ה"גג ההפוך",
הפלטות יהיו בעובי  5ס"מ מסוג "רונדופן" או
ש"ע .בצפיפות של  32ק"ג/מ"ק.
 2.2עבור גגות עם שיפועים מ"בטקל"  ,הפלטות יהיו
מ קלקר מסוג  F-30בעובי  5ס"מ .
אספקה והנחת הפלטות
הלוחות שיונחו יהיו לפחו ת שלושה שבועות אחרי תאריך
ייצורם.
הלוחות יאוכסנו במקום מוגן מקרינת השמש ומפגיעה
מכנית.
הפלטות תונחנה על פני כל המשטח האופקי כשהן
צמודות.
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 05.06הגנת שכבות האיטום
.1

.2

.3

הגנת שכבות האיטום מתחת לרצפה )תת קרקעית(
 . 1במפגש הרצפה עם מפלס הקרקע ,תבוצע הגנת אי טום ,זמנית בעזרת
גיאוטכסטיל  400ג"ר למ"ר ועליהן פוליאתילן  0.2מ"מ ועליהן לסירוגין
כל  1מטר ,בלוק בטון בעובי  4ס"מ .בין בלוקי הבטון תבוצע יציקת
בטון בתהליך יציקת בטון
ההגנה.
 . 2מעל שכבות האיטום ,הנחת שכבת יריעות פוליאתילן בעובי  0.2מ"מ.
 . 3בטון ב 20 -ללא זיון וללא אגרגט גס ,בעובי  4-5ס"מ.
הגנת שכבות האיטום שעל קירות/קורות בחפירה פתוחה
 . 1מתחת למפלס הקרקע
פלטות קלקר  , F-15בעובי  5ס"מ ,מודבקות נקודתית לשכבת האיטום.
פלטה עליונה תהיה מפוליסטירן משוחל )אקסטרודד( בצפיפות של < 32
ק"ג למ"ק
)במקרה של ה חזר קרקע הכולל אבנים וסלעים יש להגן על האיטום
בפלטת קלקר בעובי  2ס"מ ולידה קיר בלוקים בעובי  4ס"מ >(
 . 2מפלס הקרקע
טיח צמנט משופר בפולימר ומשוריין ברשת לול מגולוונת ,בעובי של 15-
 20מ"מ.
הגנת האיטום בגגות עליונים בשיטת ה"גג ההפוך"
 . 1הגנה ראשונית על -ידי שכבה חוצצת.
הנחת שכבה מיריעות גיאוטכסטיל סינטטי ,במשקל מזערי של  400ג"ר
למ"ר ,כגון "תיגו ) " 400תיטקס ,תלמי יפה טל' 08-6729235 :פקס08- :
 .( 6722151היריעות תונחנה בחופשיות על פני המשטח האופקי של הגג
ותעלינה  15ס"מ על פני ההגבהות.
בעת יישום האגרגטים יש לוודא ,כי יריעה זו נשארת בולטת לפחות 5
ס"מ מעל לחצץ ,באוזר ההגבהות.
שעור החפיפות שבין היריעות לא יפחת מ 30 -ס"מ.
 . 2מרצפות מדרכה
הקבלן נידרש לספק ,להרים לגג ולהניח מרצפות מדרכה במקומות
המיועדים לשבילי הליכה ולמדרך ,כגון ביציאה לגג 2 ,שורות בהיקף
הגג ,מתח ת ,סביב מכשור וכן כ  2-מ"ר בפינות הגג .הנחה חופשית של
המרצפות תיעשה במקום החצץ ,אשר יפוזר מסביב לאחר מכן.
המרצפות יונחו כשהן קרובות אחת לשנייה )במרווחים של לא יותר מ 3-
ס"מ(.
המרצפות יהיו מרצפות מדרכה סוג א' מבטון בגודל  5X45X45ס"מ ,או
דקורטיביות כאלה המצויו ת בתכניות האדריכל או מסוג אשר יורה
המפקח.
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.3

אגרגטים
האגרגטים יהיו חצץ רחוץ בגודל אחיד ככל האפשר ,בקוטר 1.4-2
ס"מ) ,לפי הגדרה  14 / 19בת.י ,( 3 .אשר טופלו במגרסת אימפקט,
לקיטום קצוות  .עובי השכבה יהיה לפחות  5ס"מ.
סביב יציאות המים ,עד למרחק של  50ס"מ מפתחי ה מרזבים ,יש לספק
אגרגטים גדולים מסוג פוליה ,בעובי כולל של  8-10ס"מ.
האגרגטים יהיו רחוצים ונקיים מכל אבק או חומר זר.
יש לבדוק התאמת האגרגטים לדרישות הנ"ל לפני שפיכתם מהמכונית.
שפיכת האגרגטים תבוצע על משטח נקי ,כך ,שהחומר שיועלה על הגג
לא יתערבב באדמה או בחומ רים זרים אחרים.
פיזור האגרגטים יבוצע כך ,שלא יהיה צורך לגרוף אותם למרחק העולה
על שני מטר .דבר זה ימנע גם הערמה והעמסה גדולה מידי אשר עשויה
לסכן את יציבות הגג.
למרחק גדול יותר יש להשתמש במריצות ,אשר יוסעו רק על גבי דיקטים
או קרשי בנין ,אשר יונחו על גבי האגר גט אשר יושם ויושר לפני כן.
בשום פנים ואופן אין לדרוך על האגרגטים בשכבה קטנה מהעובי
הנדרש.
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 05.07מערכת איטום המבוססת על צמנט הידראולי
עם תכונות גמישות
.1

.2

.3

כללי
 . 1יישום מערכת המבוססת על צמנט הידראולי שתבוצע ע"ג משטחי בטון
בלבד.
 . 2השימוש במערכת הנ"ל ,מתאימה לאיטום חיובי ושלילי.
 . 3עבור שימוש במערכת האטימה המבוססת על צמנט הידראולי עבור
מאגרי מים ,נדרש תעודה עם אישור משרד הבריאות למי שתייה.
חומרים
 . 1חומר האיטום יהיה על בסיס צמנט הידראולי עם תכונות גמישות דו
רכיבי )אבקה+נוזל פולימרי(.
יש לקבל ל אישור הייעוץ לפני יישום החומר .
מספר דוגמאות של חומרים מאושרים:
 " טורוסיל  ," FX 122יצרן "טורו" "איטומט פלוס  ," 502יצרן "כרמית" . 2ביצוע תיקונים יעשה ע"י חומרים על בסיס צמנט הידראולי מאותה
משפחה של החומר הנבחר.
 . 3ארג זכוכית לשימוש כשיריון שכבות האיטו ם יהיה חסין אלקלי בגודל
 4 X 4מ"מ.
 . 4חומרי אטימה נוספים אשר לשימוש מסביב לצנרת ,יהיו על בסיס
פוליאורתן חד רכיבי ,כגון "סיקהפלקס  ," 11 FCאו ש"ע.
עבודות ההכנה
 . 1עבודות ההכנה תתבצענה לפי פרק  , 05.01לעיל .
 . 2מודגש ,שעבודות ההכנה עבור יישום מערכת על ב סיס צמנט הידראולי,
הינה חשובה לפחות כיישום המערכת עצמה.
 . 3ביצוע תיקונים פני הבטון ,יבוצע ע"י חומרים יעודים ,כגון" :סיקהטופ
) " 122יצרן "סיקה"( ,או "סטרקצ'ורייט ) " 300יצרן "טורו"( ,או ש"ע.
 . 4מספר נקודות להדגשה:
יש לסתת ,לחצוב ולקלף את כל חלקי הבט ון הרופפים עד לקבלת
.1
פני בטון יציבים.
טיפול בסדקים ,הכולל פתיחתם ומילואם.
.2
.3
ביצוע "רולקות"  3 X 3ס"מ ,לפי פרט והמפרט הטכני.
טיפול בכיסי חצץ ,חוטי קשירה ואזורי ברזלי השיריון שנחשפו .
.4
פני הבטון צריכים להיות חלקים וישרים טרם יישום שכבות
.5
האיט ום.
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.4

.5

יישום שכבות האיטום
 . 1הכנת החומר:
הערה :יעשה בתאום עם הוראות היצרן
יש לשפוך את חומר הנוזל לתוך מיכל העירבוב.
.1
האבקה תתווסף באיטיות ,תוך בחישה במערבל מכני ,במשך מספר
.2
דקות ,עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה.
כמות החומר אשר תוכן ,תהיה לשימוש מידי  ,למשך כצי שעה.
.3
אין להוסיף מים לתערובת אשר מתייבשת ,אלא לזרוק אותה.
התערובת תימרח על גבי פני הבטון בעזרת מברשת או כף בנאים.
.4
עובי שכבת האיטום יהיה כ 1 -מ"מ בכל שכבה.
אין לאפשר מריחות שעוביין תעלה על  2מ"מ.
מספר השכבות הצפוי ,הינ ו  4לפחות .עד להגעה לעובי המתוכנן.
.5
מומלץ להשתמש בחומרים בצבעים שונים ,על מנת לוודא כיסוי
.6
מלא של המשטח ע"י חומר האיטום.
 . 2סדר העבודה:
שלב ראשון:
.1
 ביצוע מריחות חיזוק )ראו פרטים( ,ע"ג המפגשים השונים וע"גמעברי צנרת.
 יישום שכבת ארג זכוכית. ביצוע מריחות נוספות עד לעלמת הרשת והגעה לעובי המתוכנן.יישום שכבות האיטום על פני הבטון ,כמתואר לעיל:
.2
 יישום שכבת ארג זכוכית ,בעוד שהחומר רטוב. המשך ביצוע מריחות עד להגעה העובי המתוכנן וכיסוי ארגהזכוכית.
אשפרה
 . 1האשפרה תעשה ע"י מרסס מים ולא ע"י מים זורמים.
.2

האשפרה תבוצע לפחות ב 3 -ימים הראשונים לאחר יישום החומר.
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 05.08איטום במערכת על בסיס פוליאורתן אלסטומרי עמיד
בשחיקה
החומרים לשחמוש יעמדו בתקנים:
 תקן ישראלי . 4518 תקן אמריקאי ASTMC957-8 . 1כללי
שימוש ויישום החומרים י היו בהתאם להוראות היצרן.
.1
הספק החומרים מחוייב במתן פיקוח צמוד ובתאום הוראות היצרן.
.2
על הקבלן המבצע להיות קבלן מורשה ע"י היבואן בחומרים ולהצביע על
.3
העבודות הדומות שביצע במשך  3שנים ,לפחות.
המערכת המבוססת על פוליאורטן אלסטומרי יבטיח איטום התשתית בה
.4
מיושמת לתקופה של  7שנים ,לפחות ,בכל התנאים בה המערכת אמורה
לעמוד )מזג אויר ,שמנים ,שחיקה ,סדיקה(.
מערכת האיטום המבוססת על פוליאורטן אלסטומרי יכולה לבוא על גבי
.5
משטח חדש או ישן של בטון.
 . 2חומרים
חומרים מאושרים
2.1
" 2.1.1היפרדסמו  " LVיצרן "אלכ ימיקה" יוון – יבואן "פולידן".
" 2.1.2היפרדסמו  " 2 KWיצרן "אלכימיקה" יוון – יבואן "פולידן".
" 2.1.3אוטוגרד  " Fיצרן "נאוגרד" -טקסס – יבואן "כרמית".
" 2.1.4מריסול  " 250יצרן "מריס פולימרס" יוון – יבואן "אלרם דבקים".
חומרים עבור טיפול בתפרים ובסדק ים
2.2
 2.2.1החומרים יהיו על בסיס מסטיק פוליאורתן התואם את החומרים
המיושמים ע"י היצרן.
 2.2.2יישום מסטיק פוליאורתני כולל יישום הפריימר התואם לתשתית
ולחומר המיושם.
 2.2.3עבור הסדקים הרחבים המסטיק המיושם צריך להיות עם מודול
אלסטיות נמוך כגון "סיקהפלקס ) " 15 LMפריימר ( SP 15
שכבת היסוד ה"פריימר"
2.3
 2.3.1עבור מערכת "היפרדסמו" ,הפריימר יהיה "אקוודור"
 2.3.2עבור מערכת "אוטוגרד" ,שכבת היסוד "פריימר" אפוקסי - 100%
. 70714/70715-09
 2.3.3עבור מערכת "מריסול  ," 250הפריימר יהיה "מריס  " 7000ארומטי.
אגרגטים
2.4
 2.4.1יהיו קוורץ נקי בגודל כ 0.8 ÷ 0.6 -מ"מ.
 2.4.2חלופה לאגרגט הנ"ל ,אך ורק באישור היצרן.
2.5
שכבת איטום בסיסית ) ( BASE COAT
 2.5.1השכבה תהיה מפוליאורתן אלסטומרי ,כגון:
 "פוליאורטן ") " 70410נאוגרד"( "היפרדסמו ") " AVאלכימיקה"( "מריסול ") " 250מריס"(מפרט 269-ן
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.3

 2.5.2שכבות איטום ביניים )  ,( INTERMEDIATE COATכגון שכבות איטום
לעיל.
שכבת איטום להגנה נגד שחיקה יהיה מפוליאורתן אליפטי
2.6
 2.6.1השכבה תהיה מפוליאורתן אלסטומרי ,כגון:
 "פוליאורתן ") " 7430נאוגרד"( "היפרדסמו ") " ADYאלכימיקה" ( "מריסול ") " 420מריס"(ארג שיריון
2.7
 2.7.1ארג זכוכית עם עיינים  2 X 2מ"מ 100 ,ג"ר/מ"ר ,ארג מפלופרופילן
או פוליאסטר.
אישור החומרים
2.8
 2.8.1החומרים יובאו לאתר לאישור המפקח והיועץ בעוד מועד לשם קבלת
אישור.
 2.8.2דגימות ילקחו בהתאם לדרישת הי ועץ/המפקח לבדיקה.
כל הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן.
החומרים שלא יעמדו בבדיקות יוחלפו לאלתר על חשבון הקבלן.
הכנת השטח
ניקיון
3.1
השטח ינוקה היטב משמנים ,ליכלוך ,חומרים זרים וגמרים.
חלקי משטחים עם שמנים מכל סוג ינוקו באמצעות מברשת מכנית או
ממיסים מתא ימים.
טיפול בפני הבטון
3.2
 3.2.1יש לבצע כרסום פני הבטון ע"י גריסה במכונת ליטוש עם יהלום גס,
במהירות נמוכה.
 3.2.2לאחר מכן ,יבוצע ניקיון בלחץ מים או חול ,להסרת כל החלקים
הרופפים מפני הבטון.
טיפול בסדקים
3.3
יש לחרוץ את הסדקים שגודלם מעל  0.3מ "מ.
 3.3.1סדקים שאינם פעילים ימולאו ב"שפכטל אפוקסי" ,לפי המלצת
היצרן.
 3.3.2סדקים פעילים שגודלם מעל  0.3מ"מ וכן תפרי דמה יבוצעו הרחבתם
עד לכ 15 -מ"מ לעומק ולרוחב.
במידת הצורך תבוצע השלמת יציקה בחומרים על בסיס אפוקסי.
 3.3.3איטום הסדק/תפר דמה יבוצ ע באמצעות מסטיק על בסיס
פוליאורתן.
 3.3.4הפריימר יהיה תואם את המסטיק ,לפי המלצת היצרן.
 3.3.5יישום המסטיק יעשה ע"ג "גב" מפוליאתילן מוקצף מלבנית .רוחב
ה"גב" יהיה גדול מרוחב הסדק/התפר בכ. 30% -
 3.3.6בצידי הסדק/התפר דמה יושם נייר דבק אשר יוסר לאחר י ישום
המסטיק.
 3.3.7עובי המסטיק יהיה גדול כ 50% -מעובי הסדק/התפר דמה.
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.4

איטום ויישום מערכת הציפוי
שכבת יסוד )"פריימר"(
4.1
ע"ג השטח היבש לחלוטין )כמתואר בפרק הכנת השטח לעיל( ,תושם שכבת
יסוד לקבלת עובי של  200מיקרון.
אין לעלות על התפרים עם שכב ת היסוד
שכבת בסיס ראשונה
4.2
יישום שכבת הבסיס הראשונה מפוליאורתן אלסטומרי לקבלת עובי פילם
"רטוב" של  500מיקרון.
את השכבה יש למרוח גם על גבי סדקים ותפרים.
לאחר יישום שכבה זו ,יש להמתין כ 12 ÷ 8 -שעות )בטמפרטורה של ◌֯ ( 21
עד שפני השטח אינם דביקים יותר למג ע.
שכבת בסיס ראשונה
4.2
יישום שכבת הבסיס הראשונה מפוליאורתן אלסטומרי לקבלת עובי פילם
"רטוב" של  500מיקרון.
את השכבה יש למרוח גם על גבי סדקים ותפרים.
לאחר יישום שכבה זו ,יש להמתין כ 12 ÷ 8 -שעות )בטמפרטורה של ◌֯ ( 21
עד שפני השטח אינם דביקים יותר למגע.
ע"ג הסדקים והתפרים שעברו טיפול ,יש למרוח שכבת פוליאורתן
4.3
אלסטומרי בעובי פילם "רטוב" של  500מיקרון.
יישום שכבת ארג לתוך החומר הרטוב ושוב יישום שכבת פוליאורתן כאמור
לעיל.
שכבת איטום שניה
4.4
יישום שכבת הבסיס השניה תהיה בעובי "רטוב" של  500מיקרון ,לאח ר
ייבוש שכבת הבסיס הראשונה.
יישום שכבות ארג זכוכית ע"ג כל המשטח.
4.5
יישום שכבות איטום נוספות מפוליאורתן עד לקבלת עובי של  2מ"מ.
4.6
שכבת שחיקה ראשונה
4.7
שכבת השחיקה הראשונה מפוליאורתן אלסטומרי בעובי  200מיקרון ,תוך
פיזור אגרגטים  20/30ובעוד שכבת הפוליאורטן טריה בשיעור של כ4 -
ק"ג/מ"ר.
שכבת שחיקה שניה
4.8
לאחר ייבוש שכבת היישום הקודמת ,כאשר פני השטח אינם דביקים ,יש
להסיר את עודפי האגרגט ללטש קלות במלטשת רצפות ואז ליישם את
שכבת השחיקה השניה בשיעור של  200מיקרון/מ"ר ,תוך פיזור אדרדטים
דקים יותר  30/40לתוך השכבה הטריה בשיעור של  4ק"ג/מ"ר ,והסרת עודפי
האגרגט כנ"ל.
4.9
שכבה עליונה ) ( TOPCOAT
ישנן שכבות מגן מפוליאורתן ,עובי פילם "רטוב"  300מיקרון.
המתנה לייבוש של כ 12 ÷ 8 -שעות )בטמפרטורה של ◌֯  ,( 21עד שפני השטח
אינם דביקים למגע.
 4.10יישום שכבה נוספת עד להגעת העובי הנדרש ,או לפי דרישת המפקח.
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.5

.6

.7

טיפול ב"תפרי דמה" וסדקים ארוכים ורחבים והפיכתם ל"תפרים"
 . 1יישום ה"מסטיק"
השחזה והרחבת הסדק והתפר בבטון הקונסטרוקטיבי ,עד לעומק של
כ  15-12-מ"מ ולרוחב של  10-8מ"מ .קיטום כתפי התפר )  2X2מ"מ( ,יש
לנ קות את התפר באופן מושלם ולוודא שלמות "כתפיו".
השלמת יציקות בשפתי "תפרים" )אם יידרש( ייעשו בחומרים על בסיס
אפוקסי.
לאחר אשפרת התיקונים ,ניקוי ויבוש מוחלט של ה"תפר" .יש להדביק
"מסקינג טייפ" משני צידי ה"תפר" )אשר יוסר מיד לאחר יישום
ה"מסטיק"(.
יש לשפשף היטב את שיפתי התפר ב"פריימר" התואם את חומר האיטום
שלהלן ,עם מברשת צבע )"  ( 22/1אל שיפתי התפר ותוכו.
דחיסת גיבוי מפוליאתילן מוקצף לתוך התפר ,אשר ישמש כ"גב"
ל"מסטיק" .צורת ה"גב" תהיה מלבנית בעובי של כ  2-5-מ"מ ,ודבק
ההדבקה עצמית כלפי הבטון )תוצרת "פלציב" ,או ש"ע(.
דחיסת חומר אטימה ל"תפר" תהיה בכמות העודפת במקצת מהמתוכנן
ודחיסתה הסופית תיעשה עם האגודל )בכפפת גומי חלקה( .בעת יישום
בהגבהות ,תיעשה הדחיסה עם האגודל )וכן היישום( מלמטה למעלה.
עובי ה"מסטיק" בסדקים יהיה  8-7מ"מ ובתפר ההתפשטות יהיה עובי
"מסטיק האטימה"  12-10מ"מ.
טיפול מוקדם בנקודות תורפה ,כגון בסדקים הצרים וסביב קולטנים
וטיפול משני ב"רולקות" וב"תפרים" )סדק צר הוא כזה שרוחבו קטן מ0.3 -
מ"מ (
 . 1מריחת "פריימר" על פני הסדקים שטופלו כלעיל ובצידי ה"רולקות"
וה"תפרים" בשיעור של כ  5-ס"מ לכל כיוון .ה"פריימר" י שופשף היטב
לתשתית .חשיבות ההספגה היא דווקא בבטון ,אשר בצידי הסדקים או
ה"רולקות".
 . 2מיד לאחר שה"פריימר" יבש למגע )כעבור  4 - 24שעות לאחר מריחתו,
תלוי במזג האוויר( מריחת שכבה עבה של חומר איטום כמתואר בסעיף 1.3
לעיל .רוחב כולל של המריחה  15ס"מ )בערך  7.5ס" מ מכל צד ל"תפר",
מסביב לקולטן" ,רולקה" וכו'(.
 . 3הטבעת ארג פוליאסתר/ניילון בחומר האיטום.
 . 4לאחר התייבשות חומר האיטום ,מריחה נוספת כנ"ל ,לטווח של - 7
 10ס"מ לכל צד של ה"תפר" ,לכסוי מלא של הארג.
)**( לעצור את העבודה והזמין פיקוח עליון
איטום במערכת על בסיס פוליאורתן אלסטומרי
 . 1את השטח היבש והנקי שהוכן כראוי ,יש להספיג ב"פריימר" התואם את
התשתית וחומר האיטום שייושם להלן .שעור הצריכה כ  200-גר' למ"ר.
המתנה ,לפי היצרן.
 . 2יישום שכבת איטום ראשונה מסוג " היפרדסמו  " LVאו שווה ערך ,בשיעור
של כ 0.500 -לי טר למ"ר.
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.8

איטום במערכת על בסיס פוליאורתן אלסטומרי  -המשך
 . 3כעבור  8 - 24שעות ,כאשר השכבה הראשונה יבשה למגע  -יישום שכבת
איטום שנייה כנ"ל ,בשיעור של כ 0.6 -ליטר למ"ר ,לקבלת עובי מצטבר,
יבש ,כ 1.2 -מ"מ
 . 4הטבעת ארג לתוך חומר האיטום .לפני ההטבעה יש למרוח חומר איטום
לתוך הארג )ההפוך( ואח"כ להטביע ולהדק )עם גלגלת משוננת ,למשל(.
 . 5שכבות נוספות ,לכסוי מלא של הארג ולקבל עובי מזערי של כ 2.2 -מ"מ.
)**( לעצור את העבודה והזמין פיקוח עליון
שכבת השחיקה וההגנה
 . 1לתוך שכבת האיטום הנ"ל ,בעודה נוזלית יש לפזר שכבת אגרגטים.
האגרגטים בעת היישום יהיו יבשים לחלוטין! .כמות האגרגט תהיה כזו
שתספיק לכסות את כל השטח המטופל )בהנחיה  -יש לתכנן כ  2-ק"ג
למ"ר(.
 . 2כעבור כ 42 -שעות יש לשאוב את עודף האגרגטים )שלא הודבקו כהלכה(.
כיסוי חובה של  90%ייחשב כמספק )בכל  100ס מ"ר(.
)**( לעצור את העבודה והזמין פיקוח עליון
 . 3יישום שכבת מגן ראשונה בשיעור של  0.4ליטר למ"ר.
 . 4לבצע שכבה שנייה ,אם הדבר נדרש מבחינת העובי או דרישות המפקח.
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 .4נספחים
רשימת הנספחים
נספח 1

סעיפים כלליים להדגשה.

נספח 2

דוגמא לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי
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 4.1נ ס פ ח 1
סעיפים כלליים להדגשה
.1

אמצעי זהירות ובטיחות בעבודה
 1.1כללי
אין מפרט זה עוסק בבעיות בטיחות .חובה על הקבלן ללמוד נושא זה
ביסודיות ולנהוג לפיו .להלן מספר הדגשים לתשומת לב.
חלק ממרכיבי החומרים אשר בשימוש לפי המפרט הנ"ל כוללים אלמנטים
רעילים )כמו ממיסים ,מדללים ,שרפים( .וחלקם קורוזיביים לחומרים שונים
)כמו צמנט ,סיד וחומרים אורגניים חומציים או אלקליים באופיים( .יש
לנקוט בכל אמצעי הזהירות המומלצים על ידי היצרני ם ,וחוקי המדינה.
יש לארגן את האתר ,כך כי בכל עת הסיכון לעובדים ולרכוש יהיה מינימלי.
 1.2כללי זהירות בסיסיים:
-

-

יש לדאוג לאוורור מתמיד ובמקומות סגורים להחלפה מתמדת באוויר נקי.
שימוש בציוד להגנת נשימה .בעת פירוק לוחות אסבסט יש לנקוט באמצעי
זהירות כפי שנקבעו ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
הימצאות של מטפי כיבוי ,מים וחול ,גם כאשר אין שימוש באש פתוחה.
לבישת בגדי מגן וציוד מגן אישי  :קסדה קשיחה ,לבגדי עבודה ,כפפות
ייעודיות לעבודה עם אש גלויה ,משקפי מגן.
שימוש בחגורות בטיחות ,רתמות ,לוחות מגן וכו' .נעילת נעליים בלתי
מחל יקות.
הימצאות חומרי ניקוי מתאימים שאינם מזיקים לעור.
תיק עזרה ראשונה בו מצויה גם משחה נגד כויות.
יש להודיע למזמין על הצורך לסגור מתקני מיזוג או שאיבת אויר בזמן
עבודה עם ביטומן או יריעות ביטומניות .ולכסות מתקנים למניעת זיהום או
ריחות )בכל הכוונים(.
כנ"ל לגב י מתקני גלוי אש ועשן אם הותקנו כאלה על הגג.
יש לנתק את כל כבלי החשמל המובילים אל הגג.
יש לנקוט בכל אמצעי האבט חה בקצוות גג )שהם לא מעקה(
גידור סביב פתחים כגון יציאות לגג ,סקיילייטים וכו' בטרם הורכבו סופית.
יש לדאוג לאביזרי שינוע נוחים ובטוחים לעובדים ,לצ יוד ולחומרים.
יש לבדוק שילוב נושא סגירת קולטנים לפני תחילת העבודה ופתיחת
קולטנים בסיום כל יום עבודה.
חל איסור מוחלט בהערמת משקלים גדולים "נקודתיים" על הגג ,להוציא
במקרה של קבלת אישור לכך ממהנדס המבנה.
יש לוודא כי כל חומרי העבודה שיושארו באתר יהיו מכוסים ,ק שורים
ומעוגנים היטב למשטח/לתשתית ,על מנת למנוע פיזורם ע"י רוח חזקה או
גורמים חיצוניים אחרים.
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.2

אספקת החומרים והמוצרים
א  .ליד כל החומרים המצוינים במפרט ,בפרטי האיטום ובכתבי הכמויות יש
לקרוא" :או שווה ערך" .ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך רק לאחר אישור
בכתב של יועץ האיטום.
ב  .החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכנית,
יסופקו לשטח במיכלים סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר ,הכל לפי
המקרה ,כאשר כל חומר או מוצר נושא סימן ברור הכולל שם היצרן או את
סימונו ותיאור סוג החומר .יצוין תאריך פקיעת שימושיותו של כל חומר
אשר יש לו "חיי מדף" מוגבלים .השימוש בחומרים השונים מאלה שצוינו
במפרט ללא אישור מראש בכתב ע"י המפקח ,עשוי לגרום לדרישת המזמין
לקילוף והרחקת החומרים שלא הוזמנו ,ולבצע מחדש בהתאם למפרט.
ג  .מאחר והמפרט וכתב הכמויות כוללים גם מוצרי יבוא שיתכן ואינם מצו יים
במלאי הספקים ,על הקבלן להתארגן מיד עם קבלת צו התחלת העבודה,
להזמנת מוצרים אלו באופן ישיר או באמצעות ספקים מתאימים.

.3

אחריות לטיב
ציון חומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים במפרט ,בכתב הכמויות ו/או
בתכניות או אישור החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח ,לא יגרע
מאחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

.4

רציפות שכבות האיטום
הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום; ובכל מקרה שהדבר לא בא
לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח ,יובא הדבר
בעוד מועד לידיעת המפקח ,אשר י קבע כיצד לנהוג.
במסגרת רציפות שכבות האיטום ,תובטח חפייה של  10ס"מ לפחות בין
השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת.

.5

רמת ביצוע וניסיון הקבלן ועובדיו
כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה .בזכות המפקח להרחיק
מהשטח מנהלי עבודה או עובדים של הקבלן אשר אינם נראים לו מקצועיים
במידה מספקת ,וזאת לא תשמש עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.
על הקבלן להוכיח ניסיון מוצלח לפחות של  4שנים בעבודה הספציפית וברמה
המניחה לחלוטין את דעתו של היועץ.
הדרישה לניסיון מוכח ומאושר על יד' היועץ ,חלה גם על טכנולוגיות נלוות
וכאלה שהיקפם קט ן ,יחסית ,לכלל העבודה .במקרה אחרון זה תותר ההיעזרות
בקבלני משנה מקצועיים ,אשר לגביהם תחולנה הוראות סעיף זה.
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.6

קבלת הסברים מהיועץ
לפני התחלת עבודות האיטום ,על הקבלן הזוכה להתקשר דרך המפקח ,עם
היועץ ,ע"מ לוודא הבנה של המפרט.

.7

אמונת הקבלן ברמת האיטום הנדר שת ואחריותו הבלתי מעורערת
המפרט המפורט להלן כולל את כל הדרוש לדעת המזמין לביצוע נאות ושלם
של העבודה .באם סבור המבצע כי המפרט לא מספיק על מנת להבטיח שלמות
האיטום לתקופת האחריות ,עליו לציין זאת בדף נפרד ,ומכל מקום ,על הקבלן
לקחת בחשבון תוספת בעבודה ובחומר ,ולכלול תוספות אלו במחיר שהוא
מציע.
לא תתקבלנה טענות שמשמעותן אי יכולת הקבלן לעמוד באחריותו ,בגלל
מפרט שלטענתו ,לא נכון או לוקה בחסר.
לפני הביצוע ,על הקבלן לקבל אישור היועץ )דרך המפקח( לתוספות או
לשינויים שבדעתו לבצע .אף אם אלו כאמור לעיל ,הם על חשבון הקבל ן.

.8

הצעות לשינוי
אם תוך כדי העבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות
האיטום ,יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון של המפקח
ואישורן על ידו בכתב .בשום אופן ,אישור שינוי שהוצע ע"י הקבלן ,לא יהווה
עילה להארכת לוח הזמנים ,אלא אם הדבר סוכם מרא ש.
הרשות בידי הקבלן להציע כאמור אלטרנטיבה וחומרים שווי ערך בתנאי
שהפרטים הטכניים יפורטו ,ולציין את המחיר ותקופת האחריות .השיטות
החלופיות יוגשו על גבי דף נפרד ושם
לציין זאת גם בהערה והפנייה לכתב הכמויות .כן תצוין עובדת מתן הצעה
אלטרנטיבית) ,הנוסף לנדרש במ פרט( בטור ה"הערות" אשר בכתב הכמויות.
אין הרישומים הנ"ל משחררים את הקבלן מלהשתמש בחומרים המצוינים
במכרז בשמם המסחרי ,אלא אם ניתן אישור בכתב מראש ,מהמפקח.
השימוש בחומרים השונים מאלו שצוינו במפרט וללא אישור מראש בכתב ע"י
המפקח ,עשוי לגרום לדרישת המזמין לקילוף והרחקת החומרים שלא הוזמנו,
ולביצוע מחדש בהתאם למפרט.

.9

הגנת שכבות האיטום
הקבלן יוודא עם המפקח על האופן בו יוגנו אפילו זמנית ,שכבות האיטום מפני
עובדים זרים אם יהיו צפויים כאלה ,בעת העבודה והן אחריה ,עד למסירה
ואישור גמר העבודות לפי המפרט.
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.10

פיקוח ופיק וח עליון
על הקבלן להישמע
ישפיע כהוא זה על
להלן .מודגש בזאת,
זכות מזכויות היזם
אחרת של הקבלן.

.11

למפקח ולבצע בהתאם להוראותיו ,וזאת ,מבלי שהדבר
אחריותו הכוללת המלאה והמוחלטת ,כמוזכר לעיל ,וכן
כי מינוי מפקח ופעולת הפיקוח וכן הפיקוח העליון הינם
)פריבילגיה( ,ובהחלט אינם באים ב מקום פונקציה זו או

תקופת האחריות לעבודות איטום
הקבלן יהיה אחראי לעבודות האיטום למשך  10שנים מיום מסירת העבודה.

.12

ערבות ,בדק תיקונים וכתב אחריות
א.

ב.

.13

על הקבלן להגיש את הערבויות המתאימות בהתאם לחוזה שייחתם
)ערבות לקיום החוזה ,ערבות ביצ וע וכו'( הערבות לטיב בצוע האיטום,
שתוגש ,תהיה צמודה למדד למשך  2שנים מיום השלמת העבודה .כמו כן,
יועדף קבלן אשר ימציא תעודה מחברת בטוח אשר תכסה גם נזקים
תוצאתיים .בעדיפות נמוכה יותר תתקבל תעודת אחריות כוללת מיצרן
חומר האיטום.
עבור התקופה הנוספת מ עבר לשנתיים ,ימציא הקבלן למשרד כתב אחריות
בהתאם.

אחריות למבנה והמתקנים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה הנאטם ,ויתקן על חשבונו כל נזק העלול
להיגרם למבנה מביצוע העבודה .על הקבלן לוודא לפני תחילת העבודה עם
המפקח כי בידו כל הנתונים לגבי כבלים או צנרת אחרת כגו ן :כבלי טלפון,
כבלי חשמל ,צינורות מים וכו' .עם גילוי מיתקן המפריע למהלך החופשי של
עבודות הקבלן ,על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול
בו.
הקבלן מצהיר בזה שהוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם לחלקי
המבנה ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם ע ל חשבונו ,לשביעות רצון המפקח,
ולשאת בכל ההוצאות ,הן הישירות והן העקיפות ,שייגרמו כתוצאה מהנזק
הנ"ל.

.14

בדיקות הצפה והמטרה
בדיקות הצפה יבוצעו לתקופה של  72שעות לפחות .הצפה תבוצע לפי ת.י1476 .
חלק  1ובסדר ובשיטה עליהן יורה המפקח .הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן וע ל
חשבונו ,כולל החיבור לאספקת המים.
המפקח יאשר בכתב את הצלחת הבדיקה; רק אז ירוקן הקבלן את המים ויסלק
על חשבונו את כל ההכנות להצפה.
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הקבלן נדרש להקים "סכר" )זמני( מבלוקים ויריעות איטום ליד פתחים או
במקומות מסוימים הדורשים זאת ,ע"מ לאפשר את שמירת המים על כ ל הגג
הנבדק ,בגובה המתאים ,כל תקופת ההצפה.
המזמין והקבלן מודעים לאפשרות החדירה של מים למערכת החשמל ,וכו'; על
הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ולוודא ,כי גם הגורמים האחרים
העובדים בבניין יודעים היכן מפסקי החשמל ,ואיך מרוקנים הרקה מהירה את
המים מהגג וכו '.
במערכת איטום המורכבת משתי שכבות של יריעות ,תבוצע הבדיקה לאחר
השלמת השכבה הראשונה.
בדיקות המטרה יבוצעו בהתאם לת.י 1476 .חלק  , 2בהבדל ,כי בדיקת
ההמטרה על קירות לא תפחת מ  24-שעות )מלבד במקרה של כשל מוקדם(.
.15

סדרי קדימויות
נציג המזמין )המפקח( יקבע את סדרי הקדימויות לביצוע ובהתאם לסדר
שייקבע על ידו ,יבצע הקבלן את העבודות .החלטת המפקח עשויה לכלול
הוראה לבצע שלבים מסוימים בסדר שונה ממה שתכנן הקבלן ,מבלי שלקבלן
תהיה עילה ותביעה בגין זה.

.16

ארגון ויעילות העבודה
א.

ב.
ג.

.17

כל העבודות יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן ,כל עוד הללו אינן
מתחייבות מעצם ביצוע העבודה או מהוראות הכלולות במפרט או
בהוראות המפקח.
הקבלן יתארגן באופן שמשך עבודתו ,בכל אחד משלבי הביצוע ,יצטמצם
למינימום אפשרי תוך ביצוע מושלם של העבודה כנדרש.
על הקבלן לקחת בחשבון ,כי איטום ביטומני יש לבצע על בטון או טיח,
אשר עברו אשפרה וייבוש מלאים ,אשר אורכים בד"כ יותר מ  21-יום.

מניעת הפרעות
א.

ב.
ג.

היות והעבודה מתבצעת בחלקים של מבנים בהם מתקיימות בו זמנית גם
עבודות אחרות ,חובה על הקבלן לבצע את עבודתו ,תוך התחשבות
במשתמשים האחרים ,אפילו יחייב אותו הדבר לשינויים בארגון וסידורי
הע בודה להם הוא מורגל .כל זאת ללא תוספת מחיר.
כל החומרים אשר ישמשו את הקבלן לצורך העבודה ,יאוחסנו במקומות
אשר יתואמו מראש עם המפקח.
כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע
לאורח השימוש הרגיל גם במבנים הסמוכים ,ותסולק לעיתים קרובות
במהלך העבודה  ,בהתאם להוראות המפקח וללא תשלום נפרד.
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.18

שמירת הניקיון
על הקבלן להקפיד גם בנושא הניקיון .המזמין יהיה רשאי אף לבצע את הניקיון
במימונו )על חשבון הקבלן( ,אם הקבלן לא יקפיד על הניקיון כנדרש.
יש לעשות את כל הנדרש למניעת זיהום או סיכון הסביבה.

.19

חובת ניהו ל יומני עבודה
כל עוד המפקח לא ינחה אחרת ,על הקבלן לנהל יומן עבודה יומי ולהחתים את
המפקח על היומן מדי יום ביומו.

.20

בדיקות מעבדה
ה בדיקות תבוצענה מעבדה מוכרת ו יהיו על חשבון הקבלן בלבד .

.21

עריכת בדיקות הרסניות בשטח
בזכות היועץ והפיקוח לדגום דגימות הרסניות ככל שימצאו לנחוץ ,על מנת
לוודא ,כי החומרים מתאימים למפרט והעבודה מבוצעת לפי הנדרש .על הקבלן
לתקן את הפגמים אשר נוצרו בעת הדגימה .עד לשטח כולל של  10מ"ר
התיקונים יהיו על חשבון הקבלן ,מעבר לנ"ל ,יהיו על חשבון המזמין .כמו כן,
יהיו על חשבון הקבלן כל התיקונים אשר בהם התברר ,כי העבודה או החומר
לא היו כנדרש.
כל תיקון נדרש ולו הקטן ביותר,עד לשטח של  1מ"ר יחשב ל 1 -מ"ר ,בהתאם
למחירי החוזה של הקבלן או בהעדר כזה ,לפי ניתוח מחירים.
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 4.2נ ס פ ח 2
דוגמה לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי
כתב זה יצורף למסמכי הח וזה ,ויוגש גם עם החשבון המצטבר אשר יעלה על 70%
מהסכום המוערך להיקף העבודה שבוצעה ,או בהתאם לדרישת המפקח ,הכל לפי
המוקדם יותר.
.1

כתב אחריות זה מתייחס לכל חלק מהמבנה .נשוא המכרז ,אותו אטמתי והגשתי
בגינו חשבונות.

.2

הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את המפרט ועצם מתן הצ עת מחיר מצידי ,מהווה
הוכחה לשלמות אחריותי והתחייבויותיי .אין בשום הערה ,המלצה ,או הסתייגות
שלי ,במקור או בעת העבודה ,בכדי לפגוע באחריותי המלאה.

.3

הנני אחראי לתקופה של  10שנים לשלמותן ותפקודן של מערכות האיטום )כולל
חומר ועבודה( ,כולל שכבות ההגנה ו/או המדרך אש ר אבצע )או אקרא לפקח על
ביצוען(.

.4

הנני מתחייב לבוא תוך שבוע ימים מקריאתכם ולתקן כל פגם במערכת שביצעתי.

.5

ידוע לי כי באם לא אבוא לתקן ,תהיו זכאים לתקן את הפגמים בעצמכם או ע"י
גורם מקצועי אחר וזאת על חשבוני.

.6

באם לאחר התגלות פגמים או השלמת בצוע התיקונים ,יוותרו פחות משנתיים עד
תום תקופת האחריות ,ואם היו תקלות באיטום גם בשנים שלפני כן תוארך אחריות
זו על -ידי לתקופה של שנתיים ממועד סיום מוצלח של התיקון האחרון .סעיף זה
בטל באם לא התגלו כל תקלות באיטום במהלך  4השנים הראשונות שלאחר גמר
עבודות האיטום.

.7

אם יתברר כי הפגם ,אותו נקראתי לתקן ,הן במהלך העבודה והן בכל תקופת
האחריות ,היה באשמת גורם שאינו קשור בחומר שסיפקתי או בעבודתי ,אתקן
זאת ללא דיחוי .בזכותי יהיה להגיש לכם חשבון בצירוף ניתוח עלויות ,עליו
מתבסס החשבון .בכל מקרה של חילוקי דעות -יהיה יועץ האיטום הפוסק הסופי
בנדו ן.
ק ב ל ן

ה א י ט ו ם

מפרט 269-ן
_____________________________

ז'אן ברקוביץ

______________________________________________________________________________________

מהנדסים יועצים בע"מ  -הנדסת איטום ושיקום מבנים

רח' משה דיין  ,88כפר-סבא  4452063טל 09-7674675 .פקס/ 09-7674585 .פקס050-8962093 .
jeanb@netvision.net.il
דוא"ל:

- 66 -

