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מפרט לאיטום אדניות פרחים
להלן מפרט ביצוע והמלצות לאיטום אדניות פרחים בבתים ,מרפסות וגגות.
המפרט מתייחס לשתי אפשרויות בנייה:
אדניות יצוקות  .2אדניות בנויות ו  /או משולבות יציקה ובניה יחד.
.1
 .1מפרט ביצוע:
 אדניות יצוקות:יש לבצע רולקות בחיבורי מעקה ורצפה .הרולקות יהיו מתערובת מלט חול  1:2.5בתוספת ערב מסוג סיקה
א.
לטקס סופר מדולל במים .1:1
בתערובת מלט חול  1:2.5בתוספת ערב מסוג סיקה לטקס מדולל במם  1:1יש להשתמש גם לסגירת חורים,
ב.
כיסים ,חצץ וכדומה.
יש לאשפר במשך יום עד יומיים מספר פעמים ביום.
ג.
לאחר מכן יש להרטיב את השטח ולמרוח  2שכבות סיקה טופ סיל  107בכמות של  4ק"ג  /מר' על פי ההוראות
ד.
בפרוספקט.
 אדניות בנויות:יש לבצע רולקות כנ"ל.
א.
יש לבצע טיח צמנט בעובי כ 10 -מ"מ עם תערובת כמפורט למעלה על דופן הבלוקים .רולקות  +טיח ניתן לבצע
ב.
יחד כאשר הרולקה מבוצעת תחילה ולאחר מכן שכבת הטיח.
אשפרה במשך יום עד יומיים מספר פעמים ביום.
ג.
הרטבה ואיטום בשתי שכבות סיקה טופ סיל  107בכמות של  4ק"ג  /מ"ר לפי ההוראות.
ד.
 .2איטום צנרת ומרזבים באדניות:
כאשר קיימת בדפנות או ברצפת האדניות צנרת של מים ,חשמל ,וכדומה יש לאטום כדלקמן:
חציבת פאזה כ 1-1.5 -ס"מ רוחב ועומק סביב הצינור או צלחת הקולטן.
א.
ניקויי מאבק ולכלוך וניקוי הצינור בבד ספוג טינר עד לניקוי מוחלט משאריות בטון וכדומה.
ב.
יש למרוח על דפנות הבטון ,בזהירות רבה ע"מ לא ללכלך את הצינור ,פריימר מסוג סיקה פריימר .W.A.S.P
ג.
יש למלא את המגרעת וכן סביב פתחי הניקוז במסתיק סיקפלקס  , 11FCלעטוף היטב את הצינור ולעלות
ד.
עליו כ 1 -ס"מ.
 .3איטום אדניות באורך העולה על  5מ"א:
באדניות יצוקות או משולבות שאורכן מעל  5מ"א )בעיקר בגגות ( מומלץ לבצע תפר עבודה כדלקמן:
חיתוך תפר דמה ברוחב  1ס"מ ועומק  2ס"מ.
א.
ניקוי ויישום פריימר מסוג סיקה פריימר . W.A.S.P
ב.
יישום ומילוי המגרעת במסטיק מסוג סיקפלקס  11FCאו פרו .2
ג.
הדבקת מסקינג טייפ ברוחב  3ס"מ מעל המסתיק ,להפרדה.
ד.
יישום סיקה טופ סיל  + 107רשת  FIBER MASHברוחב של כ 10 -ס"מ.
ה.
המשך איטום האדניות בסיקה טופ סיל  107כמפורט.
ו.
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע
והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון ,טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים .ההבדלים
בין חומרים ,תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה ,מהמלצות כתובות כל שהן ,או מכל ייעוץ
אחר שיוצע ,מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת ,או ליצור אחריות משפטית כל
שהיא .הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו .על המשתמש לפנות לפרסום העדכני
ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר .ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.
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