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BUILDING – SANITARY – ENVIRONMENT

SHOWER CHANNELS

50 mm 

45 mm 

75 mm 

22 mm 

50.5 mm 

95 mm 

10 mm 

Ø 40 mm

6 mm 

16 mm max.

95 mm 
to 140 mm 

til
in

g

w
al

l

BONDS TO WALL 
WITHOUT UNSIGHTLY 
CUT-OUTS
•	Reduced	width	plate
•	Adjustable	feet

50 MM WATER SEAL
•		No	bad	odours	even	

during prolonged 
periods of non-use

5-POSITION HEIGHT 
ADJUSTMENT 
(6/8/10/12/16 mm)
•		From	mosaic	to	large	tiles

NO COMPROMISING IN 
THE SEAL
•		Reliability	of	the	solvent	

welding in concrete

SEALANT MEMBRANE
•	Water-repellent
•		Self-adhesive	for	direct	bonding	

on base and screed
•	Ready-to-tile

LARGE DRAINAGE 
CAPACITY
•		0.66	l/s	(i.e.	40	l/min)	

for40	mm	diameter	version,	
suitable for hydromassage 
shower columns

HEIGHT 
ADJUSTABLE FEET

HYGIENIC AND EASY 
TO MAINTAIN
•		Built-in	slope	to	prevent	

build up of stagnant water
•		Trap	can	be	removed 

for maintenance

DRAIN
•		Fast	flow	drain	with	horizontal	

direction-adjustable outlet
ELBOW FITTING
For vertical outlet
•	ø	40	mm	female
•	ø	50	mm	male

AN INNOVATIVE SOLUTION FOR CONTEMPORARY LIVING SPACES

CHANNELS WITH 50 MM WIDE GRIDS

 ■ 4	channel	lengths	available	(70-80-90-100	cm)

 ■ 7	models	of	grid

STAINLESS STEEL CHANNEL BODIES 
WITH 70 MM WIDE GRID 

 ■ 5	channel	lengths	available	(70-80-90-100-120	cm)

 ■ 8	models	of	grid

5-POSITION HEIGHT 
ADJUSTMENT 
(3-4/6/9/12 mm)
•		From	mosaic	to	large	tiles
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50 MM WIDE CHANNELS

670-770-870-970 

 690-790-890-990   

95-140mm

95

75

645/745/845/945
47/50

50 mm 

45 mm 

75 mm 

22 mm 

50.5 mm 

95 mm 

10 mm 

Ø 40 mm

6 mm 

16 mm max.

95 mm 
to 140 mm 

til
in

g

w
al

l

COMPLETE CHANNELS WITH 50 MM REVERSIBLE MODEL GRID
LENGTH (mm) WIDTH (mm) WIDTH (mm)

REF.
Body Frame Grid Body Frame Grid Mini shower

50 mm water seal - 0.66 litres/second flow rate - Solvent weld Ø 40 mm female outlet
Supplied with body, flange, screws, studs to adjust height of frame and grid, adjustment feet, trap, frame and Type 304 stainless steel reversible model grid

690 670 645 95 75 47 700 SICAN70R

790 770 745 95 75 47 800 SICAN80R

890 870 845 95 75 47 900 SICAN90R

990 970 945 95 75 47 1000 SICAN100R

CHANNEL BODY WITHOUT GRID
LENGTH (mm) WIDTH (mm) WIDTH (mm)

REF.
Body Frame Body Frame Mini shower

50 mm water seal - 0.66 litres/second flow rate - Solvent weld Ø 40 mm female outlet
Supplied without stainless steel grid with body, flange, screws, studs to adjust height of frame and grid, adjustment feet, trap, Type 304 stainless steel frame

690 670 95 75 700 SICAN70

790 770 95 75 800 SICAN80

890 870 95 75 900 SICAN90

990 970 95 75 1000 SICAN100

Shower channels with 50 mm grids
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50 MM WIDE CHANNELS

50 MM WIDE TYPE 304 STAINLESS STEEL GRIDS
LENGTH 

(mm) WIDTH (mm) COMPATIBILITY WIDTH (mm)
Mini shower REF.

The stainless steel frame surrounding the grid is supplied with the channel body

645 47 Grid for SICAN70 700 GSICAN70R

745 47 Grid for SICAN80 800 GSICAN80R

845 47 Grid for SICAN90 900 GSICAN90R

945 47 Grid for SICAN100 1000 GSICAN100R

645 50 Grid for SICAN70 700 GSICAN70C

745 50 Grid for SICAN80 800 GSICAN80C

845 50 Grid for SICAN90 900 GSICAN90C

945 50 Grid for SICAN100 1000 GSICAN100C

 645 50 Grid for SICAN70 700 GSICAN70B

745 50 Grid for SICAN80 800 GSICAN80B

845 50 Grid for SICAN90 900 GSICAN90B

945 50 Grid for SICAN100 1000 GSICAN100B

645 50 Grid for SICAN70 700 GSICAN70F

745 50 Grid for SICAN80 800 GSICAN80F

845 50 Grid for SICAN90 900 GSICAN90F

945 50 Grid for SICAN100 1000 GSICAN100F

645 50 Grid for SICAN70 700 GSICAN70M

745 50 Grid for SICAN80 800 GSICAN80M

845 50 Grid for SICAN90 900 GSICAN90M

945 50 Grid for SICAN100 1000 GSICAN100M

REVERSIBLE

SQUARES

BUBBLES

FLOWERS

GLOBES

50 MM WIDE CRYSTAL GRIDS
LENGTH 

(mm)
WIDTH 
(mm) COMPATIBILITY WIDTH (mm)

Mini shower REF.

The stainless steel frame surrounding the grid is supplied with the channel body

645 47 Grid for SICAN70 700 GSICAN70BL

745 47 Grid for SICAN80 800 GSICAN80BL

845 47 Grid for SICAN90 900 GSICAN90BL

945 47 Grid for SICAN100 1000 GSICAN100BL

645 47 Grid for SICAN70 700 GSICAN70NO

745 47 Grid for SICAN80 800 GSICAN80NO

845 47 Grid for SICAN90 900 GSICAN90NO

945 47 Grid for SICAN100 1000 GSICAN100NO

White crystal

Black crystal

NAT15063 BANBUTYL

SEALING
LENGTH 

(mm)
WIDTH 
(mm) DESCRIPTION REF.

1500 630 Batt seal between the channel and the screed NAT15063

10000 150 Self-adhesive butyl sealant tape BANBUTYL

Shower channels with 50 mm grids

SEALING ACCESSORIES
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70 MM WIDE CHANNELS

670-770-870-970-1170 

645/745/845/945
67

COMPLETE STAINLESS STEEL CHANNELS WITH FRAME AND 70 MM CARO MODEL REVERSIBLE GRID
LENGTH (mm) WIDTH (mm) WIDTH Alphanumeric 

description
REF.

Body Frame Grid Body Frame Mini shower

50 mm water seal - 0.65 l/s flow rate - Solvent weld Ø 40 mm female outlet
Supplied with stainless steel body, studs to adjust height of frame, adjustment feet, TurboFlow drain with ball and socket, 

peripheral sealant membrane, frame and Type 304 stainless steel Caro model reversible grid.

680 670 645 138 100 700 CS46 0205505

780 770 745 138 100 800 CS47 0205506

880 870 845 138 100 900 CS48 0205507

980 970 945 138 100 1000 CS49 0205508

1180 1170 1145 138 100 1200 CS4X 0205509

CHANNEL BODIES WITHOUT GRID AND FRAME
LENGTH (mm) WIDTH (mm) WIDTH Alphanumeric 

description
REF.

Body Grid Body Mini shower

50 mm water seal - 0.65 l/s flow rate - Solvent weld Ø 40 mm female outlet
Supplied without stainless steel grid and frame, with stainless steel body, studs to adjust height of frame, 

adjustment feet, TurboFlow drain with ball and socket, peripheral sealant membrane.

680 645 138 700 CS06 0205510

780 745 138 800 CS07 0205511

880 845 138 900 CS08 0205512

980 945 138 1000 CS09 0205513

1180 1145 138 1200 CS0X 0205514

CS46

CS06

Shower	channels	with	70	mm	grids
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70 MM WIDE CHANNELS 70 MM WIDE CHANNELS

645 70 Grid for CS06 - CP61/CP62 700 GFL66 0411657 

745 70 Grid for CS07 800 GFL67 0411658 

845 70 Grid for CS08 900 GFL68 0411659 

945 70 Grid for CS09 - CP91 1000 GFL69 0411660 

1145 70 Grid for CS0X - CPX1 1200 GFL6X 0411661 

645 70 Grid for CS06 - CP61/CP62 700 GFL06 0411676 

745 70 Grid for CS07 800 GFL07 0411677 

845 70 Grid for CS08 900 GFL08 0411678

945 70 Grid for CS09 - CP91 1000 GFL09 0411679 

1145 70 Grid for CS0X - CPX1 1200 GFL0X 0411680 

645 70 Grid for CS06 - CP61/CP62 700 GFL76 0411686 

745 70 Grid for CS07 800 GFL77 0411687 

845 70 Grid for CS08 900 GFL78 0411688 

945 70 Grid for CS09 - CP91 1000 GFL 79 0411689   

645 70 Grid for CS06 - CP61/CP62 700 GFLW6 0411698 

745 70 Grid for CS07 800 GFLW7 0411699 

845 70 Grid for CS08 900 GFLW8 0411700 

945 70 Grid for CS09 - CP91 1000 GFLW9 0411701 

645 70 Grid for CS06 - CP61/CP62 700 GFL86 0411690 

745 70 Grid for CS07 800 GFL87 0411691 

845 70 Grid for CS08 900 GFL88 0411692 

945 70 Grid for CS09 - CP91 1000 GFL89 0411693 

645 70 Grid for CS06 - CP61/CP62 700 GFL96 0411694 

745 70 Grid for CS07 800 GFL97 0411695 

845 70 Grid for CS08 900 GFL98 0411696 

945 70 Grid for CS09 - CP91 1000 GFL99 0411697 

645 70 Grid for CS06 - CP61/CP62 700 GFL56 0411652 

745 70 Grid for CS07 800 GFL57 0411653 

845 70 Grid for CS08 900 GFL58 0411654 

945 70 Grid for CS09 - CP91 1000 GFL59 0411655 

1145 70 Grid for CS0X - CPX1 1200 GFL5X 0411656 

DOT

CARO

SWELL

ART

CLASSIC

SEQUENCE

GARDEN

WAVES

70 MM WIDE TYPE 304 STAINLESS STEEL GRIDS AND FRAMES
LENGTH WIDTH

COMPATIBILITY
WIDTH Alphanumeric 

description
REF.

(mm) (mm) Mini shower

645 70 Grid for CS06 - CP61/CP62 700 GFL46 0411662 

745 70 Grid for CS07 800 GFL47 0411663 

845 70 Grid for CS08 900 GFL48 0411664 

945 70 Grid for CS09 - CP91 1000 GFL49 0411665 

1145 70 Grid for CS0X - CPX1 1200 GFL4X 0411666 

Systems	shower	channels	with	70	mm	grids
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Cabinet Fittings and Accessories
Ironing boards
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www.hafele.com

Kitchen Cabinet FittingsCabinet Fittings and AccessoriesIroning boardsPlanning and ConstructionDimensional data not binding. We reserve the right to alter specifications without notice.Häfele Ironfix Ironing board 
For wall mounting

For wall mounting

Packing: 1 piece

Covering hood

Packing: 1 piece

For shelf mounting

Shelf mounting

Packing: 1 piece

> Material: Fitting parts: Steel
> Finish/colour: Fitting parts: Plastic coated, white, RAL 9016
> Version: Fully assembled, folding, 

rotates continuously through 180°, with locking 
facility

Covering hood

Cover Cat. No.
Aluminium 568.66.723
Grey stripes 568.66.700

Material Colour Cat. No.
Plastic White, RAL 9016 568.66.790

Aluminium Grey stripes

> Material: Fitting parts: Steel
> Finish/colour: Fitting parts: Plastic coated white, 

RAL 9016
> Version: Folding, 

rotates through 180°, positioning at 15° 
intervals, 
fully pre-assembled without front panel 
connection

> Installation depth: 350 mm
> Installation height: 125 mm
> Installation width: 540 mm

* 40 mm with door/flap

Cover Cat. No.
Aluminium 568.60.793
Grey stripes 568.60.780

26.06.2017
ID 3610

MB 7.65Enjoyable work. Attractive design.
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לוח מיוחד בעל ליבת גבס המכיל מוספים נוגדי בעירה. פני הלוח מחופים ברשת סיבי זכוכית 
)במקום נייר(, מה שהופך את הלוח ל-לא דליק לחלוטין.

עפ”י   VI.4.4 באש:  ביותר  הגבוה  הסיווג  את   Fireboard ה-  ללוח  מקנה  זה  חומרים   הרכב 
ת”י 755.

מערכת לוחות אלו עמידה באש עד 150 דקות, עפ”י ת”י 931.

:Fireboard להלן תוצאות בדיקת עמידות אש ללוח
במערכת הבנויה מלוח Fireboard  בעובי 25 מ”מ מצד אחד של קונסטרוקציית   

מתכת,
התקבלה התוצאה:     

 יציבות ושלמות מעל 120 דקות.

  כושר בידוד - 45 דקות.

במערכת הבנויה משני לוחות Fireboard בעובי 25 מ”מ מצד אחד של קונסטרוקציית מתכת        

התקבלה התוצאה: 
  יציבות, שלמות, וכושר בידוד - 150 דקות.

KNAUF Fireboard
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• תקרות בעלות דרישה לעמידות באש.

הסיווג הגבוה והעמידות הגבוהה באש מאפשרים להשתמש בלוח זה לבניית מחיצות לציפוי קירות ותקרות 
בכל מקום בבניין בו נדרשים חומרים בלתי דליקים לחלוטין ועמידות גבוהה באש: ציפוי קונסטרוקציית 

פלדה נושאת, פירים, תעלות מיזוג אוויר, קירות אש, תקרות וכדומה.

הלוח נוח מאוד לעבודה, התקנתו זהה להתקנת לוחות הגבס הרגילים. את המישקים יש לכסות בעזרת 
מרק מסוג UNIFLOT של אורבונד.

* סגירת המיישקים בשפכטל פייר בורד בלבד.

משקל )ק”ג/מ”ר(אורך )מטר(רוחב )מטר(עובי )מ”מ(

151.22.2511

201.22.2515

251.22.2519

• תעלות אוורור, תעלות להעברת תקשורת.

• חיפוי פירים לעמידות אש מצידו האחד של הקיר )קונסטרוקציה(.
• מתאים למסדרונות מילוט.

הלוחות מיועדים לשימוש פנימי.
במהלך התקנתם יש לדאוג שהחלל יהיה מאוורר, במיוחד בעת חיתוך הלוח.

יש לאחסן את הלוחות במקום יבש בתוך מבנה, כאשר הלוחות מונחים אחד על גבי השני במצב אופקי.

יתרונות:
.VI.4.4 סיווג מקסימלי בשריפה, ת”י 755 - לא דליק

עמידות אש גבוהה - ת”י 931.
קל ונוח לשימוש - חיתוך כמו לוח גבס רגיל.

שימוש ואחסון:

:Fireboard טבלת מידות ללוח

:Fireboard שימושים ללוח

• פיתרון גישה למערכות ניתן להשיג ע”י פתחי שירות עמידי אש של אורבונד, הנותנים עמידות אש עד 120 דק’.
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לוחות אורבונד
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טבלת לוחות אורבונד
תאורסוג

Reg לוח אורבונד רגיל
צבע פני הלוח שנהב

 WR.MR לוח אורבונד 
לוח עמיד במים ודוחה רטיבות

 צבע פני וגב הלוח ירוק 

 
F.S לוח אורבונד 

לוח עם עמידות משופרת באש
צבע פני הלוח ורוד

  F.S - WR.MR לוח אורבונד
לוח עמיד במים ודוחה רטיבות

עם עמידות משופרת באש
צבע פני וגב הלוח ירוק

לוח אורבונד עם רדיד אלומיניום
לוח רגיל / עמיד במים ודוחה רטיבות

עם עמידות משופרת באש
בתוספת רדיד אלומיניום

לוח אורבונד עם רדיד אלומיניום וקלקר
רגיל / עמיד במים / עם עמידות משופרת באש

FIRE - BOARD לוח
לעמידות מקסימלית באש בתוספת
סיבי זכוכית. בפני הלוח ובגב הלוח

רשת זכוכית כתחליף לנייר 

DIMOND לוח
לוח בעל חוזק משופר לנגיפה

צבע פני הלוח: כחול
צבע גב הלוח כחול אפור

X-RAY לוח
לסיכוך בפני קרני רנטגן

SAFE  BOARD לוח
לסיכוך בפני קרני רנטגן

צבע פני הלוח שנהב
צבע ליבת הלוח צהוב

SOUND -BOARD לוח
רמקולים צמודים ללוח גבס ייעודי

לוח שליבתו גבס, משני צידיו נייר. 

לוח שליבתו גבס, ומשני צידיו נייר שעבר טיפול 
באימפרגנציה; לליבת הלוח הוספו וקס לשם 
עמידות ברטיבות וסיבי זכוכית לשיפור החוזק.

 

לליבתו  נייר  צידיו  משני  גבס,  שליבתו  לוח 
תוספת ורמקוליט כבלען אנרגיה וסיבי זכוכית 

לשיפור משך העמידות באש והחוזק. 

שעבר נייר  צידיו  משני  גבס,  שליבתו   לוח 
טיפול באימפרגנציה; לליבת הלוח הוספו וקס, 
וורמקוליט כבלען אנרגיה וסיבי זכוכית לשיפור 

משך העמידות באש וחוזק הלוח.

לוח גבס )רגיל / עמיד במים / עמיד באש( 
המשמש  אלומיניום  רדיד  האחורי  שבצידו 

כמחסום אדים.

לוח גבס )רגיל / עמיד במים / עמיד באש( 
פוליסטירן  מודבק  הלוח  בגב  גבס,  שליבתו 
 מוקצף )קלקר( להשגת בידוד תרמי משופר.

סיווג  בעל  זכוכית,  בסיבי  מצופה  גבס  לוח 
דליק  לא   -  755 ת"י  לפי  לאש  מקסימאלי 

 .)VI.4.4( לחלוטין

לנגיפה,  משופרת  עמידות  בעל  גבס  לוח 
עמידות משופרת במים ואש.

לוח גבס חסין אש בשילוב לוח עופרת, בעוביים 
של 0.5 מ"מ עד 3 מ"מ, המבטיח כושר הגנה 

.300KV בפני קרינה בהספק של עד

המבטיח  סולפט  ובריום  גבס  שליבתו  לוח 
כושר הגנה בפני קרינה.

רמקולים באיכות שמע מעולה צמודים ללוח 
גבס, לקבלת פני שטח מישוריים ואחידים עם 
רמקולים סמויים. על מנת  לאפשר גמישות 
איכות  השגת  תוך  מקסימאלית  עיצובית 

אקוסטית מושלמת.
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חיתוך רגיל
חיתוך רגיל / פאזה 

בשני צדדים
חיתוך רגיל / פאזה 
ב-2 או ב-4 צדדים

חיתוך רגיל / פאזה 
ב-2 צדדים / 

פאזה ב-4 צדדים

חיתוך רגיל / פאזה 
בשני צדדים / 

פאזה ב-4 צדדים

חיתוך רגיל / פאזה 
בשני צדדים / 

פאזה ב-4 צדדים

חיתוך רגיל / פאזה 
בשני צדדים / 

פאזה ב-4 צדדים

חיתוך רגיל / פאזה 
בשני צדדים / 

פאזה ב-4 צדדים

חיתוך רגיל

פאזה בשני צדדים 
/ פאזה ב-4 

צדדים

פאזה בשני צדדים

פאזה בשני צדדים

לבניה עיצובית ולמחיצות מעוגלות מיועד 
לבנייה עיצובית או כשכבה שנייה במחיצות 

וחיפויים.
מיועד לכל סוגי המבנים ומשמש ליישום 

מחיצות בין החדרים לקירות ותקרות.

לכל סוגי המבנים. משמש ליישום מחיצות 
ב"חדרים רטובים" )חדרי אמבטיה, שירותים, 
מטבחים וכד'( ולחיפוי דפנות של מחיצות 

הפונות לחללים רטובים ותקרות.

למבנים הדורשים עמידות משופרת באש. 
משמש ליישום מחיצות הפרדה מעכבות 
אש, לחיפוי קירות וקונסטרוקציית פלדה 

ולדיפון פירים, שאפטים ותקרות. 

עמידות  של  שילוב  הדורשים  למבנים 
מחיצות  ליישום  משמש  ובאש.  במים 
הפונות לחללים רטובים ובו בזמן מעכבות 
וקונסטרוקציית קירות  לחיפוי  אש. 

  פלדה ולדיפון פירים ושאפטים.

לכל סוגי המבנים, משמש לחיפוי פנימי 
של קירות מעטפת הבניין ולקירות חיפוי 

ובידוד )איזולציה(.

 לכל סוגי המבנים, משמש לבידוד תרמי 
הבניין  קירות מעטפת  של  פנימי   בחיפוי 
רעפים  בגגות  )איזולציה(  בידוד   ולקירות 

ובתקרות קומה מפולשת.

למבנים / חללים הדורשים סיווג אש
מקסימאלי ומשמש ליישום מחיצות 

בין חללים.

משופרת  עמידות  שדורשים  למקומות 
לנגיפה )בתי חולים, בתי ספר, מתנסי"ם(.

מכוני-רנטגן  שבהם  רפואיים  למוסדות 
כגון בתי חולים, מרפאות שיניים  ודימות, 
סיעודיות  מחלקות  הכוללים  אבות  בתי 
לסיכוך  מחיצות  ליישום  מיועד  וכיו"ב. 

קרינת רנטגן.

מכוני-רנטגן  שבהם  רפואיים  למוסדות 
כגון בתי חולים, מרפאות שיניים  ודימות, 
סיעודיות  מחלקות  הכוללים  אבות  בתי 
לסיכוך  מחיצות  ליישום  מיועד  וכיו"ב. 

קרינת רנטגן.

קול לפיזור  משמש  המבנים.  סוגי  לכל 
חדרי-קולנוע  בבתים,  סגורים,  בחללים 

ביתי, חדרי ישיבות וכדומה.

רוחב )ס"מ(עובי )מ"מ(ייעוד צורת קצהמשקל )ק"ג/מ"ר(אורך )מ"מ(

6.4 מ"מ
9.5 מ"מ

12.5 מ"מ
16 מ"מ

12.5 מ"מ

16 מ"מ

12.5 מ"מ

16 מ"מ

12.5 מ"מ

16 מ"מ

12.5 מ"מ

16 מ"מ

12.5 מ"מ

16 מ"מ

12.5 מ"מ

20 מ"מ
25 מ"מ

18 מ"מ

12.5 מ"מ
+

עובי
העופרת

12.5 מ"מ

12.5 מ"מ
+

30 מ"מ

1200 מ"מ

1200 מ"מ

1200 מ"מ

1200 מ"מ

1200 מ"מ

1200 מ"מ

1200 מ"מ

625 מ"מ

600 מ"מ

625 מ"מ

600 מ"מ

2600 מ"מ / 2800 
מ"מ / 3000 מ"מ 
/ עד 3600 מ"מ 
בהזמנה מיוחדת

2600 מ"מ / 2800 
מ"מ / 3000 מ"מ 
/ עד 3600 מ"מ 
בהזמנה מיוחדת

2600 מ"מ / 2800 
מ"מ / 3000 מ"מ 
/ עד 3600 מ"מ 
בהזמנה מיוחדת

2600 מ"מ / 2800 
מ"מ / 3000 מ"מ 
/ עד 3600 מ"מ 
בהזמנה מיוחדת

2600 מ"מ / 2800 
מ"מ / 3000 מ"מ 
/ עד 3600 מ"מ 
בהזמנה מיוחדת

2600 מ"מ / 2800 
מ"מ / 3000 מ"מ 
/ עד 3600 מ"מ 
בהזמנה מיוחדת

2000 מ"מ / 2250 
מ"מ

2500 מ"מ 

2600 מ"מ 

2400 מ"מ

500 מ"מ

6.4 מ"מ כ-5 ק"ג/מ"ר
9.5 מ"מ כ-7.3 ק"ג/מ"ר

12.5 מ"מ כ-8.6 ק"ג/מ"ר
16 מ"מ כ-10.75 ק"ג/מ"ר

12.5 מ"מ כ-9 ק"ג/מ"ר

16 מ"מ כ- 11.25
ק"ג/מ"ר

12.5 מ"מ כ-9.2 ק"ג/מ"ר

16 מ"מ כ-11.5 ק"ג/מ"ר

12.5 מ"מ כ-9 ק"ג/מ"ר

15.9 מ"מ כ- 11.25 
ק"ג/מ"ר

9.75 ק"ג/מ"ר
15.6 ק"ג/מ"ר
12.5 ק"ג/מ"ר

18.3 ק"ג/מ"ר

17 ק"ג/מ"ר

3.8 ק"ג/מ"ר
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תת פרק 1.2

מוצרים וחומרים נילווים
תאורפריט

ניצב

מסלול

פרופיל פיר

ניצב מחוזק
למשקוף

סנדל ייצוב
למשקופים

פרופיל אומגה

F-47 פרופיל

C-60 פרופיל

J פרופיך מסילה

0.6
0.6
0.6

0.6/0.8*
0.6/0.8*
0.6/0.8*

0.6
0.6
0.6

0.6/0.8
0.6/0.8
0.6/0.8

1.0

1.25
1.5

2.0

0.6

0.6

0.6

0.6

37
50
70

100
120
150

37
50
70

100
120
150

70
100

מותאם 
לרוחב 

המחיצה

מותאם
לרוחב 

המחיצה

80

47

60

17
20

40
40
40
40
40
40

35
35
35
35
35
35

35
35

40

20

20

17

27

13.26
13.26

2600
2800
3000

3000

3000

3000

זויתי
100/200

3000

2600
2800
3000

3000

3000
3000

לשימוש במחיצות )ניצב 37 מ"מ 
משמש לחיפוי קירות בלבד(

לשימוש במחיצות )מסלול 37 מ"מ 
רק לחיפוי קירות(

לשימוש כניצב בפירים ובשפטים

לשימוש כניצבים בצידי הפתחים

לשיפור יציבות בהקפי הפתחים

לשימוש בחיפוי קירות ותקרות

לשימוש בחיפוי קירות ותקרות

לשימוש בחיפוי קירות ותקרות

לשימוש בחיפוי קירות ותקרות

נתונים גאומטרים

אורךאגףרוחבעובי פח

מרכיבי הקונסטרוקציה
)מידות מינימום במ"מ כולל גילוון(
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ייעודפריט

בורג פח אל פח
S חוד חודר

בורג פח אל פח
חוד קודח

בורג גבס
חוד חודר

בורג גבס
חוד קודח

בורג למיתד

מיתד

מיתד מתכת

מיתד סופר 
לגבס

3.9

4.2

4.2

3.5

4.2
4.2

3.5

5

7

6

12

12-14

12

25
35
42
65
75

25
35
42

35

35

40

מותאם לעובי
הלוחות

חיבור בין רכיבי שלד פח עם עובי דופן
עד 0.75 מ"מ

חיבור בין רכיבי שלד פח עם עובי דופן
מ- 0.8 מ"מ עד 2 מ"מ

חיבור בין לוחות הגבס ושלד הפח עד
עובי דופן 0.75 מ"מ

חיבור בין רכיבי שלד פח עם עובי דופן
מ- 0.8 מ"מ עד 2 מ"מ

חיבור בין רכיבי שלד הפח וחלקי בניין
קשיחים

חיבור בין רכיבי שלד הפח וחלקי בניין
קשיחים

חיבור בין רכיבי שלד הפח וחלקי בניין
קשיחים

לתלייה עד 25 ק"ג לאחר מקדם ביטחון
מקדם ביטחון: 2.7

מידות )מ"מ(

אורךקוטר

סוגי ברגים ומיתדים

תאורפריט

פרופיל
C-60 מסילה ל

לוחית מחוררת

לוחית חיבור
בהצמדה

זויתן חיבור

0.6

1

1

1

27

50

100

40
50
70

25

130

20

17
25
30

3000

30

45

40

לשימוש בחיפוי קירות ותקרות

לשימוש בחיפוי קירות ותקרות

לשימוש בחיפוי קירות ותקרות

לשימוש בחיפוי קירות ותקרות

נתונים גאומטרים

אורךאגףרוחבעובי פח

מרכיבי הקונסטרוקציה -המשך
)מידות מינימום במ"מ כולל גילוון(
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ייעודמוצר

מרק )שפכטל(
JOINT COMPOUND

סופר שפכטל

מרק אבקתי
UNIFLOT

TILCO D

דבק גבס מחוזק
PERLFIX

סרט שריון

רשת שריון
מסיבי זכוכית

דלי 28 ק"ג

דלי 28 ק"ג

שק 5 ק"ג

דלי 20 ק"ג

שק 25 ק"ג

גליל 0.05/150 מ'

גליל 0.05/90 מ'

איחוי מישקים סתימת ראשי ברגים
)על בסיס גיר( 

איחוי מישקים סתימת ראשי ברגים,
תיקון והחלקת פני השטח לפני צביעה

)על בסיס גיר( 

הדבקה בין לוחות וסתימת חורים בגבס
)על בסיס גבס( 

דבק להדבקת אריחים על לוחות גבס
)על בסיס אקרילי( 

הדבקת לוחות גבס לקירות בנויים בשיטת
"טיח גבס" וסתימת חורים

סרט נייר מיועד ליישום בחיבור בין
מישקים ופינות פנימיות

רשת עם דבק בצידה האחד, ליישום 
בחיבור בין מישקים

אריזה

חומרי איחוי, החלקה, איטום ודבקים

פינות ללוחות גבס

פינה פנימית 900

J פינה

פינה חיצונית 900

L פינה

פינת ניתוק

פינה פנימית
מעוגלת

D
  "5/8

 1.59 ס"מ

D
  "3/4
 1.9 ס"מ

D
  "3/4
 1.9 ס"מ

C
  "1+1/4
 3.17 ס"מ

D
  "7/8

 2.22 ס"מ

C
  "7/8

 2.22 ס"מ

A
  "5/8

 1.59 ס"מ

A
  "1/2

 1.27 ס"מ

A
  "3/4
 1.9 ס"מ

A
  "9/16
 1.43 ס"מ

A
  "1/2

 1.27 ס"מ

A
  "7/8

 2.22 ס"מ

B
  "3/8

 0.95 ס"מ

B
  "1/2

 1.27 ס"מ

B
  "3/4
 1.9 ס"מ

B
  "1/2

 1.27 ס"מ

B
  "15/16
 2.38 ס"מ

B
  "3/4
 1.9 ס"מ

C
  "3/8

 0.95 ס"מ

C
  "1

 2.54 ס"מ

C
  "3/4
 1.9 ס"מ

C
  "1+3/16
 3.02 ס"מ

מתאים לכל סוגי הלוחות

מ"מ  12.5 ללוח  מתאים 

מתאים לכל סוגי הלוחות

מ"מ  12.5 ללוח  מתאים 

מ"מ  12.5 ללוח  מתאים 

מתאים לכל סוגי הלוחות
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פרק 2

סוגי מחיצות
לוחות אורבונד עומדים בבסיס מגוון נרחב של קירות מסוגים שונים. כל אחד מסוגי הקירות

הוא בעל מאפיינים ייחודיים המהווים פתרונות לצרכים מגוונים ולחללים בעלי שימושים שונים.

יתרונות מחיצות אורבונד

התקנה קלה ומהירה ועבודה נקייה המבטיחה גם חיסכון בעלויות ובכוח אדם וגם חיסכון בזמן הביצוע.

גמישות בתכנון ובביצוע שינויים שלאחר הרכבה.

רמות גבוהות של בידוד אקוסטי ותרמי,  בעוביי קיר נמוכים, אשר אינם גורעים משטח החלל הפנימי.

חוזק תלייה גבוה, המתאים גם לעומסים כבדים.

מראה אסתטי של הקיר, גימור מושלם וחלק, נוח לצביעה, מתאים לכל סוגי החיפויים.

גמישות ויציבות בפני תנודות חזקות כגון רעידות אדמה.

עמידות גבוהה בפני אש בהשוואה למחיצות מסוגים אחרים, כגון בלוקים.

נוחות בתחזוקה. 

כל שיטות היישום של מחיצות אורבונד מבטיחות שורה של יתרונות מההיבט הביצועי, 
מההיבט הכלכלי ומההיבט הפונקציונאלי:
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מהלך ביצוע
)מהלך ביצוע מלא בעמ' 12(

 
1. קיבוע מסילה תחתונה* 

2. קיבוע ניצב קצה ופילוסו*
3. קיבוע מסילה עליונה*

4. פיזור ניצבים נוספים
5. קיבוע לוח ראשון

6. התקנת לוחות נוספים
7. ביצוע התקנות נחוצות בחלל המחיצה

   )בידוד אקוסטי, אינסטלציה, חשמל ועוד(
8. חיפוי צד שני )בהסטה(

9. איחוי מישקים וסתימת חורים

       STRONG אורבונד

שיטה ליישום מחיצות בעלות רמות חוזק ובידוד אקוסטי משופרים 

השיטה מתאימה לכל סוגי המבנים.
בבסיס השיטה שילדה המורכבת ממסלולים וניצבים, אשר משני צידיהם
לוחות אורבונד STRONG בעובי 16 מ"מ )עבה יותר מהסטנדרט( וחומר
לשיפור הבידוד האקוסטי, ליישום בחלל המחיצה. עובי הקיר המתקבל נע

בין 82 מ"מ ועד 132 מ"מ, בהתאמה לרוחב הניצבים.

מהלך ביצוע
)מהלך ביצוע מלא בעמ' 12(

 
1. קיבוע מסילה תחתונה* 

2. קיבוע ניצב קצה ופילוסו*
3. קיבוע מסילה עליונה*

4. פיזור ניצבים נוספים
5. קיבוע לוח ראשון

6. התקנת לוחות נוספים
7. ביצוע התקנות נחוצות בחלל המחיצה

   )בידוד אקוסטי, אינסטלציה, חשמל ועוד(
8. חיפוי צד שני )בהסטה(

9. איחוי מישקים וסתימת חורים

*יש ליישם פס איטום בין המסלולים לריצפה/תקרה ובין הניצב הראשון לקיר הקשיח. 

מחיצה חד-שכבתית

שיטה ליישום מחיצות בין חדרים ולבנייה עיצובית

השיטה מתאימה לכל סוגי המבנים. 

בבסיס השיטה שילדה המורכבת ממסלולים וניצבים, אשר משני צידיהם
לוחות אורבונד בעובי 12.5 מ"מ. סוג הלוח נבחר על פי ייעודו.

עובי הקיר המתקבל נע בין 75 מ"מ ועד 125 מ"מ, בהתאמה לרוחב הניצבים,
ולחומר לשיפור הבידוד האקוסטי, בחלל המחיצה.

STRONG יתרונות ייחודיים לשיטת אורבונד
  חוזק לחיצה וחוזק כפיפה גבוהים במיוחד

  בידוד אקוסטי טוב יותר מכל מחיצה אחרת
  פחות תהודת חלל בהשוואה למחיצה מלוחות רגילים
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מחיצה דו-שכבתית

שיטה ליישום מחיצות בעלות תכונות משופרות של חוזק, בידוד אקוסטי ובידוד תרמי 

השיטה מתאימה לכל סוגי המבנים. 

בבסיס השיטה מסלולים וניצבים, אשר משני צידיהם שני לוחות אורבונד - בכל צד, 
בעובי 12.5 מ"מ או 16 מ"מ וחומר לשיפור הבידוד האקוסטי, ליישום בחלל המחיצה.

עובי הקיר המתקבל נע בין 100 מ"מ עד 164 מ"מ, בהתאמה לרוחב הניצבים.

מהלך ביצוע
)מהלך ביצוע מלא בעמוד 12(

1. קיבוע מסילה תחתונה*
2. קיבוע ניצב קצה ופילוסו*

3. קיבוע מסילה עליונה*
4. פיזור ניצבים נוספים

5. קיבוע לוח ראשון
6. התקנת לוחות נוספים

7. התקנת שכבה שנייה של לוחות )בהסטה(
8. ביצוע התקנות נחוצות בחלל המחיצה

   )בידוד אקוסטי, אינסטלציה, חשמל, צנרת מים ועוד(
9. חיפוי צד שני )בהסטה(

10. התקנת שכבה שנייה של לוחות )בהסטה(
11. איחוי מישקים וסתימת חורים

מחיצה טלסקופית

שיטה ליישום מחיצות המותאמות לשקיעה
מבנית של תקרות

השיטה נועדה לאפשר שקיעה אנכית לתקרות.

המחיצה מותקנת במגוון אפשרויות, ללא ריתום אנכי, כאשר הלוחות
חופשיים לנוע בכיוון האנכי בעוד המסילה העליונה קבועה, כדי למנוע
מן המחיצה להיסדק במקרה של שקיעת תקרה. עובי הקיר ניתן לבחירה.

השיטה מקנה גמישות בכיוון האנכי, מונעת עומס לחיצה על המחיצה
ומונעת עיוות של המחיצה. ניתן ליצור פרטים טלסקופיים גם למחיצות

עם דרישות לבידוד אקוסטי ולעמידות גבוהה באש.

*יש ליישם פס איטום בין המסלולים לריצפה/תקרה ובין הניצב הראשון לקיר הקשיח. 

היתרונות הייחודיים למחיצה דו שכבתית
  תכונות משופרות של בידוד תרמי ואקוסטי 

  תכונות חוזק משופרות
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מפרט אורבונד ליישום מחיצות מגבס

קירות גבס ניתנים להתקנה על כל תשתית קשיחה, יציבה ומפולסת, כגון: רצפת בטון, אריחי ריצוף, 

שטיח מודבק או רצפת עץ. התקנתם קלה, פשוטה ומהירה במיוחד וכוללת חמישה שלבים עיקריים:

הובלה ואיחסון 
  יש לאחסן את לוחות אורבונד באתר, במקום יבש במחסן או בתוך הבניין, כשהלוחות מונחים אחד על גבי השני במצב אופקי
   בלבד. במקרה של ערום הלוחות על רצפת בטון יש להגביהם מעל הרצפה, על מנת למנוע חדירת רטיבות אל הלוחות.

  אין להעביר לוחות גבס ביום גשום ללא הגנה הולמת. השינוע מהמפעל יהיה על גבי משטחים מכוסים ומוגנים.
  לוחות הגבס יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. אם הובאו לאתר לוחות פגומים, שאינם
   ניתנים לתיקון והחלקה לאחר ההרכבה, הם יפונו מהאתר ולוחות אחרים יובאו במקומם. ההחלטה על כך נתונה לשיקול דעתו

   הבלעדי של מהנדס האתר או מפקח באתר. פגמים מקומיים שאושרו, יתוקנו לפי הוראות והנחיות של חברת אורבונד. 

כללי
  ככלל התקנת מחיצות גבס תעשה על גבי הרצפה המוגמרת.

חיתוך הלוחות
יש לחתוך לוחות גבס אורבונד באמצעות סכין חיתוך, תחילה יש לחתוך את פני הלוח ורק לאחר שבירת הלוח בקו החירוץ יש

לבצע חיתוך בצד האחורי.

סימון
הסימון הנו מיקום קו צידה האחד של מסילת השלד ולא קו לוחות הגבס.

  את הסימון יש לבצע עפ"י רוב תחילה על הרצפה, ורק לאחר מכן להעתיקו אל התקרה.
  בעת הסימון, יש להביא בחשבון את עובי הלוח/לוחות הגבס, ולהסיט את הסימון בהתאם, על מנת שמידות החלל המתקבל

   יתאימו למידות בתוכנית.
  אם מתוכננות דלתות, יש לסמן את רוחב הפתח בתוספת של 1 ס"מ מהרוחב הכללי של המשקוף.
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  יש לחבר מסילה עליונה אל התקרה הקונסטרוקטיבית על גבי פס איטום והפרדה בין שני
   ניצבי הקצה לאחר התקנתם, יש לוודא שהמיתד מתאים לסוג התקרה. )בטון, איטונג וכד'(.

  בחיבור מסילות לרצפה ולתקרה עבור מחיצות הניצבות זו לזו, יש להשאיר מרווח בין המסילות
כדי לאפשר השחלת לוח/לוחות גבס אורבונד.

קיבוע מסילה תחתונה
  יש להניח פס איטום והפרדה על הרצפה במקביל לקו הסימון, לאורך המסילה במרכזה.

  יש לחתוך את המסילה לאורך הדרוש.

  יש להניח את המסילה על גבי פס האיטום בהתאם לקווי הסימון.
  יש לקדוח חורים דרך המסילה אל הרצפה במרחקים של כ-60 ס"מ זה מזה, החור הראשון
   במרחק שלא יעלה על 10 ס"מ מהקצה. החורים חייבים להיות עמוקים ב-1 ס"מ מאורך המיתד.

  יש להחדיר מיתדים )דיבלים( וברגים תואמים אל החורים לחיזוק המסילה.

קיבוע ניצב קצה
  יש לחתוך ניצב לגובה הדרוש כ-1 ס"מ פחות מגובה הקומה.

  יש להצמיד פס איטום והפרדה אל גב הניצב, פס האיטום יהיה ארוך יותר ויבלוט משני צידי הניצב.
  יש להשחיל את הניצב אל המסילה התחתונה, להצמידו אל הקיר, לפלס ולסמן את מיקום הניצב

   על הקיר.
  יש לקדוח חורים דרך הניצב אל הקיר במרחקים של כ-60 ס"מ זה מזה, החור הראשון במרחק

   שלא יעלה על 20 ס"מ מהקצה. החורים חייבים להיות עמוקים ב-1 ס"מ מאורך המיתד.

  בדומה יש להתקין את ניצב הקצה השני של המחיצה.
  בחיבור אל מחיצת גבס ניצבת, יש לחבר את הניצב דרך לוח הגבס אל ניצב מקביל, שימוקם

   בנקודת החיבור והנמצא בחלל המחיצה הניצבת.   
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  העמדת ניצבים הנעוצים לתוך המסילות במרחקים של  עד 60 ס"מ זה מזה, )מרכז למרכז(.
   על הניצבים להיות קצרים בכ-1 ס"מ מגובה הקומה, אין צורך לקבע את הניצבים למסילות
   פרט לניצבי קצה חופשיים, ניצבים במפגש בין מחיצות וניצבים המשמשים למשקופי דלתות

   וחלונות.

   
 בחדרים רטובים או במחיצות אליהם מדביקים אריחי קרמיקה או שיש, המרחק בין מרכזי הניצבים

  לא יעלה על 40 ס"מ.
  במקרה הצורך, חיבור ניצבים למסילות יעשה ע"י ברגי פח אל פח או ע"י מכשיר הידוק ידני לחיבור

  רכיבי שלד זה לזה. 
 הניצבים בין שתי מסילות תחתונה ועליונה יהיו עשויים מיחידה אחת ללא חיבורי ביניים. 

הרכבת לוחות אורבונד 
  אין להשתמש בלוחות אורבונד בעובי קטן מ- 12.5 מ"מ כשכבה בודדת.

  יש להתחיל הרכבת לוחות אורבונד מצד אחד של השלד. 
  לוח אורבונד המורכב ראשון יש לפלס ולהצמיד בהתאמה מלאה אל הקיר הקיים ואל התקרה,

   יש להשאיר מרווח של 1.0-1.5 ס"מ מפני הרצפה ע"י שימוש בסנדל הרמה.

  לוחות אורבונד הנוספים יהיו צמודים זה לזה לכל אורכם ויהיו צמודים אל התקרה.
  יש לחבר לוחות אורבונד מגרעת למגרעת )פאזה(, אין לבצע חיבור בין לוחות גבס אורבונד

   כאשר צד אחד של החיבור הינו לוח גבס חתוך.  
  יש להתקין צנרות )מים, חשמל( ולקבע מזרני בידוד באמצעות תופסן סרט.

  יש להרכיב לוחות אורבונד מצדו השני של שלד המחיצה. לוח אורבונד ראשון יהיה ברוחב 60 
   ס"מ, כך שהצד החתוך יופנה כלפי הקיר הקיים.

  יש לחבר את הלוחות אל 3 ניצבים לפחות, כאשר המרחק המקסימאלי בין הניצבים לא יעלה
   על 60 ס"מ.

הרכבת ניצבים
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  אין ליצור מפגש של שני לוחות אורבונד על גבי אותו ניצב משני צידי המחיצה, יש להרכיב
את לוחות אורבונד בהסטה זה מזה.    

  במחיצה דו שכבתית תהיה ההסטה כפולה, כך שלא יהיה מפגש של שני לוחות אורבונד על
   גבי אותו ניצב בצד אחד של המחיצה. 

  אין ליצור מפגש של 4 לוחות אורבונד בנקודה אחת. 
אורבונד. לוחות  ניצבים חופשיים שאינם מחוברים בברגים אל  אין להשאיר בחלל המחיצה    
אקרילי במסטיק  הרצפה  לבין  אורבונד  לוח  של  התחתון  הקצה  בין  המרווח  את  למלא  יש    
לאחר ניקוי המרווח משאריות גבס, למניעת ספיחת רטיבות מהרצפה ולשיפור הבידוד האקוסטי.     

התקנה באמצעות ברגים
  יש להבריג הברגים ממרכז הלוח כלפי מעלה ומטה במרחקים של כ-25 ס"מ לאורך שולי הלוח

   וכ-30 ס"מ במרכז, מרחק ראש הבורג משפת הלוח כ- 1.0 ס"מ. 
  בחדרים רטובים, בהתקנה אנכית בחיבור לוחות אל זקפים, המרחק המירבי בין ברגים בשולי
   הלוח יהיה 200 מ"מ ובמרכז הלוח 250 מ"מ. בהתקנה אופקית המרחק המירבי בין הברגים הן 

    באמצע הלוח והן בשולי הלוח יהיה 180 ס"מ. 
  אין לחבר ברגים דרך לוח אורבונד בנקודת המפגש של הניצב והמסילה. 

60% מכמות   במחיצה דו שכבתית, יש לחבר את שכבת לוחות אורבונד הראשונה בלפחות 
   הברגים הרגילה ובשכבת לוחות הגבס השנייה יש לחבר את כל הברגים לפי ההנחיות בסעיף

   שלעיל.

  הבורג צריך לחדור מתחת לפני הלוח כ- 0.5-1.0 מ"מ, מבלי לקרוע את הנייר. 
  יש לבצע את ההברגה באמצעות מברגה ייעודית לגבס, עם מעצור מכני ומצמד.

הרכבת משקופי דלתות וחלונות
  משני צידי פתחי הדלתות, יש להרכיב ניצבי פח מחוזקים בעובי 1.25 מ"מ לפחות או ניצבים בעובי
   0.6 מ"מ עם מילוי עץ לכל חתך הניצב ולכל גובה הניצבים. העץ המשמש למילוי הניצבים יהיה

   עץ גושני יבש, מטופל נגד חרקים, מהוקצע עם פינות מעוגלות.
הדלתות מלבני  להרכבת  כמזוזות  שישמש  כדי  הפתח  כלפי  הניצבים  גב  את  להפנות  יש    

   )משקופים(.
  יש לחבר את הניצבים לרצפה ולתקרה בעזרת סנדל ייצוב בעובי 2.0 מ"מ. חיבור סנדלי הייצוב

   יעשה בתוך חלל המחיצה ולא בחלל הפתח. 
  יש לחבר את סנדלי הייצוב אל הרצפה, התקרה ואל ניצבי המזוזה כך שתפקוד המחיצה, המלבנים

   והדלתות לא יפגע עקב טריקות דלת חוזרות ולא יופיעו סדקים או סימני התרופפות.
  מעל גובה המלבן יש להתקין מסילה אופקית המחוברת אל ניצבי המזוזה.

  יש לקבע לפחות ניצב אחד בין ניצבי המזוזה מעל מלבן הדלת, כדי ליצור בסיס למפגש בין
   לוחות אורבונד ולחיזוקם. 

  בהתקנת דלתות המיועדות להגנה בפני אש, ניצבי המזוזות יהיו ניצבים בעובי 1.25 מ"מ לפחות ללא
    שימוש במילוי עץ. 

  יש לחבר מלבני הדלתות )משקופים( לניצבי המזוזות על ידי ברגים תואמים.
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  מסביב לפתחי דלתות וחלונות אין ליצור חיבור בין לוחות אורבונד בהמשך לניצבי הפתח לא
   בכיוון אנכי ולא בכיוון אופקי, החיבור יהיה במרחק של 15 ס"מ לפחות מפינות הפתח.

  ניצבים המשמשים כמזוזות להתקנת מלבני חלונות )משקופים(, יהיו ניצבים רגילים שיקובעו
בצורה מכנית אל המסילות.   

  מעל גובה המלבן ומתחתיו יותקנו מסילות אופקיות שיחוברו אל ניצבי המזוזות.
  יש לקבוע לפחות ניצב אחד בין ניצבי המזוזה מעל מלבן החלון ומתחתיו כדי ליצור בסיס למפגש

   בין לוחות גבס אורבונד ולחיזוק.  

איחוי מיישקים )שפכטל(
בהדבקות לפגוע  העלולים  אחרים  וחומרים  שומנים  לכלוך,  מכל  השטח  פני  את  לנקות  יש   

   המרק וסרט השיריון. 
Uniflott או Perlfix יש למלא מרווחים העולים על 3 מ"מ )באם ישנם כאלה( בדבק גבס מחוזק  

   לפני הדבקת סרט השיריון, ולחכות לייבוש מלא.
  איחוי מיישקים יש לבצע אך ורק לאחר גמר הרכבת לוחות אורבונד משני צידי המחיצה והשלמת

   חיבור כל הברגים.
  איחוי מיישקים יבוצע באמצעות מרק אורבונד Joint Compound מוכן, בפחים של 28 ק"ג על בסיס גיר

 .Uniflott או במרק אבקתי על בסיס גבס בשקים של 5 ק"ג   
  החלקה סופית והכנה לצבע רצוי לבצע במרק סופר שפכטל מוכן בפחים של 28 ק"ג על

   בסיס גיר. למשחת המרק המוכן אין להוסיף כל תערובת שהיא.
  יש לבצע איחוי מישקים בתוך המגרעת שנוצרה בחיבור בין שני לוחות אורבונד. 

  תפקיד המגרעת לאפשר מילוי מרק וסרט שיריון )סרט נייר או רשת פיברגלס( מבלי שאלה
   יבלטו מפני הלוח, כך יתקבלו פני שטח ישרים וחלקים.

  תפקיד המרק וסרט השיריון, ליצור שכבת חיבור חזקה בין לוחות גבס אורבונד וליצירת מקשה אחת.
  את סרט השיריון יש להניח במרכז התפר כאשר צידו החיצוני מופנה אל לוח הגבס.

  יש לבצע את השפכטל ב-3 שכבות דקות עד לקבלת משטח ישר ומישורי, מילוי עבה של מרק
   יגרום להתכווצות ולסדקים בתהליך הייבוש.

  יש להמתין לייבוש מלא בין השכבות השונות, 12-24 שעות, תלוי במזג האוויר.

  בהתחברות לרכיב קשיח של המבנה יש להניח את סרט השיריון רק על גבי לוח אורבונד בצמוד
   לרכיב הקשיח. בשום מקרה אין לאחות מיישק בין מחיצת גבס לרכיב קשיח של המבנה, על ידי

   חיבור סרט השיריון או פינת מגן משותפת.
  בהתחברות בין מחיצת גבס למחיצת גבס או לחיפוי גבס או לתקרת גבס יש להניח את סרט

   השיריון על שניהם גם יחד. 
  אין לבצע פינות פנימיות ברשת פיברגלס.                                      

  אין לבצע הגנה על פינות חיצוניות בסרט נייר או רשת פיברגלס.
  בפינות חיצוניות המועדות לפגיעה מכנית יש להשתמש אך ורק בפינות מגן קשיחות עם נייר

   או ללא נייר. אין להשתמש למטרה זו בפינה משתנה המסופקת בגלילים.
  לשם חיבור של מגן פינה מתכתי ללא נייר יש להשתמש במכשיר קיבוע ייעודי לכך.

   )ראה שירטוט מצורף(.

        

  בחיפוי קירות או תקרות בטמפ' גבוהה כגון: מתחת לגג לרעפים קירות איסכורית וכד', אין להשתמש
   בסרט רשת פיברגלס. 

  את ראשי הברגים יש לכסות במרק ב- 3 שכבות.
  בחיבור בין מחיצת אורבונד לבין עמוד/קיר בטון או קיר בנוי במישור אחד, יש לבצע מישק הפרדה

   )תפר התפשטות( מבוקר, אשר ימנע היווצרות סדק בלתי נשלט במקום החיבור.
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בפני המתכנן או המזמין מספר רמות גימור לביצוע שפכטל ולצביעת המחיצה:

I רמת גימור בסיסית

שכבות. בשלוש   Joint Compound מרק  במשחת  בלבד  ברגים  וראשי  מישקים  למרק    יש 
  יש ללטש ליטוש עדין, רצוי בנייר מים עם גרעין 120.                                                                                                 

  יש לצבוע המחיצה בצבע על בסיס מים, בגלילה או בהתזה. לפי הוראות היצרן.

I I  רמת גימור טובה

שכבות. בשלוש   Joint Compound מרק  במשחת  ברגים  וראשי  מישקים  למרק  יש   
  יש ללטש ליטוש עדין רצוי בנייר מים עם גרעין 120.                                                                                                        
  יש למרוח שכבה דקה של מרק סופר שפכטל על פני כל שטח לוחות אורבונד )כאילו היה
   צבע יסוד( לקבלת מרקם אחיד ולטשטוש מישקים.                                                                  
  יש לצבוע את המחיצה בצבע על בסיס מים, בגלילה או בהתזה לפי הוראות היצרן.                                       

 I I I רמת גימור מעולה

  רמת גימור זו נדרשת כאשר פני המחיצה חשופים לאור טבעי או מלאכותי בעצמה גבוהה,
   כגון: אור יום המגיע מחלונות גדולים וחשיפה לשמש, מנורות הלוגן המותקנות בצידי המחיצה.
  יש לאחות מישקים וראשי ברגים במשחת מרק Joint Compound בשלוש שכבות.            

  יש ללטש ליטוש עדין רצוי בנייר מים עם גרעין 120.                                                                                                     
  יש למרוח שכבה עבה של מרק אבקתי Finish A או 3 שכבות סופר שפכטל, ליצירת משטח
   אחיד, הסתרת מיקום המישקים ולקבלת צבע על בסיס מים או צבע שמן לפי הוראות היצרן.

לעיתים כאשר עבודות צביעה מתרחשות כעבור זמן רב ממועד ההרכבה בעיקר במקומות חשופים 
לקרינה חזקה של שמש, עשויים לוחות הגבס לשנות גוון לצהוב חום. במקרים אלו נדרש לצבוע בצבע 

יסוד על בסיס סולוונט, ורק אח"כ בצבעים על בסיס מים.

גימור באריחים בחדרים רטובים
בהדבקת אריחים על לוחות אורבונד, המשקל המקסימלי של האריחים יהיה 30 ק"ג למ"ר. בחיפוי 
על לוח בודד המשקל המרבי הנו 85 ק"ג למ"א, בחיפוי על לוחות כפולים המשקל המרבי הנו 
115 ק"ג למ"א. גובה מקסימלי מותר למ"א הנו 3.5 מ'. ליישום מעל 30 ק"ג יש להשתמש ברשת 

או בסרגלי מתכת, המחוברים ישירות לשלד המחיצה.
 TILCO-D כמוגדר בת"י 4004 חלק 1 כדוגמת )D ההדבקה תתבצע באמצעות דבק אקרילי )תחליב

של אורבונד. יש לבצע מריחה וסירוק בעובי 7 מ"מ.
האריחים יהיו בעלי כושר ספיגה מקסימלי של 5%.

יצירת קדחים בלוחות אורבונד
הכנת קדחים לאביזרי קצה של מערכות אינסטלציה, חשמל וכד' יש לבצע באמצעות מקדח כוס 

או משור שפיץ או מחוגת גבס. גודל הקדח נקבע בהתאם לגודל האביזר.

סבולות וסטיות מותרות  
  סטיית המחיצה מאנכיות - a , לא תהיה גדולה מהמתקבל בנוסחה 

  גובה הקטע הנבדק )מטר(     √ * a 5 = מ"מ 
  3    

   ובשום מקרה לא יותר גדולה מ- 10 מ"מ.                                                                                                                                             
                                                              

  סטיית המחיצה מהמישוריות לא תהיה גדולה מ- 3 מ"מ לכל 2 מטר אורך.
  סטיית המחיצה מהמיקום המתוכנן לא תהיה גדולה מ- 10 מ"מ.
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שיטה ליישום מחיצות להפרדה בין דירות, בין משרדים בעלי ייעוד זהה 
בבעלות שונה ובין חללים הדורשים מיגון מיוחד.

קיימות שלוש אפשרויות יישום: 

אפשרות א'
בבסיס השיטה שתי מערכות קונסטרוקציה שביניהן לוח גבס אורבונד עמיד אש בעובי 12.5 מ"מ או 16 מ"מ , מזרן בידוד אקוסטי 
בכל אחד מצידי הלוח ושתי שכבות נוספות של לוחות גבס עמידי אש בעובי 12.5 מ"מ או 16 מ"מ בכל אחד משני צידי הקיר. 

עובי קיר המתקבל הוא 202.5 מ"מ ועד 220 מ"מ, בהתאמה לעובי הלוחות.

מחיצת הפרדה בין דירות

מהלך ביצוע
)מהלך ביצוע בסיס בעמ' 12(

  יש לצקת חגורת הגבהה על גבי הרצפה הקונסטרוקטיבית )רצפת
   הבטון( עד לגובה הריצוף המתוכנן או כ 1-2 ס"מ מעליו.

  הרוחב המירבי של חגורת הבטון יהיה כרוחב שתי המסילות התחתונות
   של שלד מחיצת הגבס, בתוספת המרווח בין המסילות בלבד.

( + 70 מ"מ = 156 מ"מ.            70 מ"מ + 16 מ"מ )עובי לוח אורבונד 
  יש להקים את המחיצה רק לאחר גמר עבודות הריצוף.

לחבר יש  החגורה,  מצידי  לאחד  בצמוד  הבטון,  חגורת  גבי  על   
בהיקף השלד, והפרדה  איטום  פס  עם  מ"מ   70 ברוחב  פח    שלד 

   כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד. 
  יש לחבר את הניצבים אל המסילות במרחקים של 40 ס"מ זה מזה.
  יש לחבר שכבה אחת של לוחות אורבונד Strong עם עמידות משופרת

   באש בעובי 16 מ"מ בצד הפנימי )מרכזי( של המחיצה הכפולה.
בצמוד הרגילים,  הכללים  כל  לפי  זהה  נוסף  פח  שלד  לחבר  יש   

   ללוחות הגבס על גבי חגורת הבטון.
מזה.  זה  ס"מ   20 ב-  השלד  צידי  משני  הניצבים  את  להסיט  יש   
  יש לחבר את לוח אורבונד המרכזי אל כל הניצבים משני צידיו כך

   שלא יהיו ניצבים חופשיים לא מחוברים.
מפח, סרט  תופסני  גבי  על  המרכזי  הלוח  צידי  משני  להתקין  יש   
   מזרני צמר זכוכית בעובי 50 מ"מ או בידוד צמר זכוכית ירוק 75 מ"מ

   או לוחות צמר סלעים בעובי 50 מ"מ ובצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק. 
עמידות עם   Strong אורבונד  לוחות  של  שכבות  שתי  לחבר  יש   
   משופרת באש, בעובי 16 מ"מ מכל צד של המחיצה כפי שמתואר

   בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
  יש להקפיד על הסטת המישקים בזמן הרכבת שתי השכבות של

   לוחות אורבונד.
מערכות שירות המשולבות במחיצה, בעיקר אלו הדורשות מעבר  
יפגעו בתפקודי המחיצה באשר   דרך לוחות אורבונד Strong, לא 

   לבקרת אש, בקרה אקוסטית או תרמית.

400
12.5

16

204

220

120

147

57

58

מרחק בין הניצבים
באותו צד של

המחיצה )מ"מ(

עובי לוחות החיפוי
)מ"מ(

עובי כולל מחיצה
)מ"מ(

עמידות באש
)דקות(

הנחתת קול
)dB(

היתרונות הייחודיים למחיצת הפרדה בין דירות:
  חוזק המחיצה המתקבל, גבוה במיוחד

  בידוד אקוסטי גבוה במיוחד
  עמידות גבוהה מאוד באש

  גמישות בשינויים )מיקום קירות(
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אפשרות ב'  
בבסיס השיטה לוח פלדה מגולוון בעובי 0.8 מ"מ, מכל צד של לוח הפלדה שכבות של לוח גבס עמיד אש בעובי 16 מ"מ, שתי 
מערכות קונסטרוקציה עם מזרן בידוד אקוסטי מכל צד ולוח גבס נוסף עמיד אש בעובי 16 מ"מ. עובי הקיר המתקבל 204.8 מ"מ.

4001620415058

מרחק בין הזקפים
באותו צד של

המחיצה )מ"מ(

עובי לוחות החיפוי
)מ"מ(

עובי כולל מחיצה
)מ"מ(

עמידות באש
)דקות(

הנחתת קול
)dB(

מהלך ביצוע
)מהלך ביצוע בסיס בעמ' 12(

הקונסטרוקטיבית הרצפה  גבי  על  הגבהה  חגורת  לצקת  יש   
   )רצפת הבטון( עד לגובה  הריצוף המתוכנן או כ 1-2 ס"מ מעליו.

  הרוחב המירבי של חגורת הבטון יהיה כרוחב שתי המסילות
   התחתונות של שלד מחיצת הגבס בתוספת המרווח בין המסילות
   בלבד. )70 מ"מ + 33 מ"מ )עובי 2 לוחות אורבונד Strong( + לוח

   פח + 70 מ"מ = 173.8 מ"מ( .        
  יש להקים את המחיצה רק לאחר גמר עבודות הריצוף. 

  על גבי חגורת הבטון בצמוד לאחד מצידי החגורה יש לחבר שלד
השלד,  בהיקף  והפרדה  איטום  פס  עם  מ"מ   70 ברוחב  פח   

   כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
יש לחבר את הניצבים אל המסילות במרחקים של 40 ס"מ זה מזה.   
Strong עם עמידות אורבונד  לוחות  יש לחבר שתי שכבות של    
   משופרת באש בעובי 16 מ"מ בצד הפנימי )מרכזי( של המחיצה

   הכפולה.
  בין שתי השכבות של לוחות אורבונד Strong יש להתקין באמצעות
ליבה שיוצר  מ"מ,   0.8 בעובי  מגולוון  פח  לוח  בהדבקה  או  ברגים    

   משוריינת למחיצה.

  יש לחבר שלד פח נוסף זהה לפי כל הכללים הרגילים, בצמוד
   לליבת המחיצה על גבי חגורת הבטון

יש להסיט את הניצבים משני צידי השלד ב- 20 ס"מ זה מזה.    
  יש לחבר את ליבת הקיר המרכזי אל כל הניצבים משני צידיו כך

   שלא יהיו ניצבים חופשיים לא מחוברים.
  יש להתקין משני צידי הליבה המרכזית על גבי תופסני סרט מפח,

   מזרני צמר זכוכית בעובי 50 מ"מ ובצפיפות של 24 ק"ג/מ"ק, או 
   לוחות צמר סלעים בעובי 50 מ"מ ובצפיפות של 80 ק"ג/מ"ק או

   בידוד ירוק. 
עמידות עם   Strong אורבונד  לוחות  של  אחת  שכבה  לחבר  יש    
   משופרת באש בעובי 16 מ"מ מכל צד של המחיצה כפי שמתואר

   בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
  מערכות שירות המשולבות במחיצה, בעיקר אלו הדורשות מעבר
   דרך לוחות אורבונד Strong, לא יפגעו בתפקודי המחיצה באשר

   לבקרת אש, בקרה אקוסטית או תרמית.

  יש להקפיד על הסטת המישקים בזמן הרכבת שתי השכבות של
   לוחות הגבס.
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מהלך ביצוע
)מהלך ביצוע בסיס בעמ' 12(

 
  יש לבנות קיר מבלוקי גבס )אשבונד( או מבלוקי איטונג או בלוקי

   בטון, בעובי 10 ס"מ.
  יש ליישם את חיפויי הגבס משני צידי קיר ההפרדה אחר גמר עבודות

   הריצוף )בשלב הקמת שאר מחיצות הגבס, החיפויים והתקרות(.
F-47 בתוך מסילות תואמות משני צידי קיר   יש להתקין פרופיל 

   ההפרדה כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
  יש להתקין משני צידי הקיר על גבי תופסני סרט מפח, מזרני צמר
צמר לוחות  או  ק"ג/מ"ק,   24 בצפיפות  מ"מ   25 בעובי  זכוכית    

   סלעים בעובי 25 מ"מ.
  יש להרכיב לוחות אורבונד Strongמ16 מ"מ משני צידי קיר ההפרדה

   כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.

אפשרות ג' 
מצידי  בלוחות.  מחפים  שאותו  ס"מ   15 בעובי  מבלוקים  בנוי  קיר  רב-שכבתי,  לקיר  כפולה  קונסטרוקציה  השיטה  בבסיס 
הקונסטרוקציה שתי שכבות של לוחות גבס עמידי אש בעובי 12.5 מ"מ או 16  מ"מ. עובי הקיר הכולל המתקבל הוא מינימום 

210 מ"מ.

בלוק בטון 15 ס"מ

בלוק סיליקט 15 ס"מ

12.5

12.5

220

220

<120

<120

50

51

עובי לוחות החיפויסוג הבלוק
)מ"מ(

עובי כולל מחיצה
)מ"מ(

עמידות באש
)דקות(

הנחתת קול
)dB(
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שיטה ליישום קירות שבהם עוברות מערכות אינסטלציה, 
מים חשמל או תקשורת

בבסיס השיטה, שתי מערכות קונסטרוקציה, מערכת בידוד אחת )כגון, צמר זכוכית( ולוח אורבונד 
עמיד מים, בעובי 12.5 מ"מ או 16 מ"מ משני צידי הקיר. 

עובי הקיר הכולל בד"כ גדול יותר ממחיצה סטנדרטית, מותנה בעובי מתקני אינסטלציה ובמספר 
השכבות של לוחות אורבונד שנקבע בהתאם לרמת הבידוד האקוסטי הנדרש.

 

מהלך ביצוע 
  יש להקים מחיצה עם שני שלדים נפרדים לחלוטין, כל שלד יורכב בהתאם להנחיות בהרכבת

   מחיצות גבס אורבונד. 
האינסטלציה מתקני  ורוחב  לסוג  יותאם  המחיצה  של  הכללי  והרוחב  השלדים  בין  המרחק   

   הסניטרית, שאמורים להיות מותקנים בחלל המחיצה. 
  המרחקים המירביים ביו מרכזי הניצבים 40 ס"מ.

  יש להרכיב את הניצבים בצד האחד של השלד בקו ישר עם הניצבים בצד השני של השלד.
  יש לחבר את הניצבים בשני צידי המחיצה על ידי רצועות גבס של 30 ס"מ גובה וברוחב המחיצה,

   ב 1/3 וב 2/3 הגובה, על מנת להקשיח את המחיצה.
  יש להשתמש בחורים הקיימים בניצבים לשם מעבר צנרת אינסטלציה דרך הניצבים או לחילופין

    בחלל בין שני השלדים.
  יש לנקב חורים נוספים במידת הצורך, במכשיר ניקוב או במקדח כוס.

  אין לחתוך את דפנות הניצבים לשם העברת צנרת. 
  יש לעטוף צינורות מים העוברים דרך הניצבים בצינור פלסטי קשיח או בתותב פלסטי, שימנע

   מגע ישיר בין הצנרת לניצבים.   
  יש לקבע אביזרי אינסטלציה כגון: סוללות, ברזים, ראשי טוש, כיורים, אסלות וכד' בעזרת מתקני 
   תלייה מתועשים המיועדים לכך תוצרת אורבונד, המחוברים אל ניצבי המחיצה ומעבירים דרכם

   את העומס לרצפה.
  להתקנת מתקן לאסלה תלויה מומלץ להשתמש בניצבים מחוזקים בעובי 1.25 מ"מ המחוברים

   לכל גובה המחיצה בשני צידי המתקן.
יש להרכיב לוחות גבס אורבונד עמידים במים ודוחי רטיבות בצד   

   המחיצה הפונה אל החלל הרטוב.
  הרכבת הלוחות )ראה הרכבת מחיצות גבס אורבונד בעמ' 12(.
  יש להתקין בחלל המחיצה מערכת בידוד אקוסטי בשכבה אחת

   או יותר, בהתאם לדרישות בקיר מסוג זה.

מחיצת אינסטלציה

היתרונות הייחודיים למחיצת אינסטלציה
  גישה נוחה לתיקוני צנרת באמצעות חיתוך נקודתי ללא חציבה או הריסה

  עמידות גבוהה במיוחד בפני מים ורטיבות.
  רוחב מותאם למעבר צנרת אינסטלציה ומתקנים סניטריים סמויים.

*יש ליישם פס איטום בין המסלולים לריצפה/תקרה ובין הניצב הראשון לקיר הקשיח. 
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השיטה מאפשרת יצירת תפרים להפסקת רציפות במחיצות ובחיפויים שאורכם עולה על 12 מ' 
ושאין בהם דלתות עם משקופים, הנמשכים מהרצפה עד לתקרה או לגישור על מרווח התפר 

באזורים שבהם קיים תפר קונסטרוקטיבי. 
בבסיס השיטה סוגים שונים של פרופילים המיועדים להתקנה בתפרי ההתפשטות, המקנים למחיצה 

את הגמישות הנדרשת ומונעים היסדקותה. 
גבוהה באש. ולעמידות  ליצור תפרי התפשטות גם במחיצות עם דרישות לבידוד אקוסטי  ניתן 

מהלך ביצוע
פרופילי התפשטות למחיצות ארוכות

  יש להתקין בתוך המסילות שני ניצבים שגבם מופנה זה
   לזה במרווח זה מזה. 

  יש להתקין על אחד הנצבים שני פסים של לוח גבס
    ולהפסיק את חיפוי הגבס משני צידי שלד הפלדה מול

   פסי הגבס.
  לאחר קיבוע לוחות הגבס, יש להדביק את אגפיו של
   פרופיל התפר אל הלוחות משני צידי התפר, בעזרת מרק
   רב-תכליתי ולכסות במרק את כל אזור התפר. אין להדביק

   על גבי התפר סרט שריון. 

פרופילי התפשטות לתפר מבני

  יש להפריד את המסילות כך שיגיעו משני צידי התפר 
   הקונסטרוקטיבי.

  יש להתקין משני עברי התפר ניצבים בתוך המסילות. 
  פתרון ליישום התפר נקבע בהתאם לדרישות התפקוד

שיטה ליצירת תפרים גמישים במחיצות רציפות וארוכות ובמקומות שבהם 
קיים תפר התפשטות מבני )בשלד הבניין(.

תפרי התפשטות
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מבט�על�תפר�התפשטות�ברצפה

רצועות�לוח�גבס

זקף

לוח�גבס

פרופיל�תפר�מבני�למחיצות�גבס

תפר�התפשטות�קונסטרוקטיבי

לוח�גבס

לוח�גבס לוח�גבס

לוח אורבונדלוח אורבונדלוח�גבס

לוח אורבונד

לוח אורבונדלוח אורבונד

לוחות אורבונד למשטחים מעוגלים
אשר  זכוכית  סיבי  מכילים  מ"מ   6 בעובי  אורבונד  לוחות 
מגבירים את חוזקם וגמישותם. ולכן הם ניתנים לכיפוף עד 

לרדיום של 10 ס"מ. 
לוחות אלו משמשים להגשמת מאווי האדריכלים ומאפרשים 

משטחים קעורים, קמורים ואחרים.
כדי לקבל אלמנטים קשתיים מוכנים מראש, מכופפים לוח 
יחיד על גבי תבנית )שבלונה( המעוצבת בקימור  6.4 מ"מ 
הרצוי. כאשר הלוח מהודק אל התבנית, מדביקים אליו לוח 
נוסף של 6.4 מ"מ. לאחר התייבשות הדבק, ניתן לנתק אל 
האלמנט הצורני שהתקבל מהתבנית, והוא שומר על צורתו.

גבס�עטוף�נייר

גבס�גלוי

גבס�עטוף�נייר

¨Ò·‚‰†˙ÂˆÈÁÓ†·Â¯Ï†ÌÈ˘Ó˘Ó‰†ÌÈÏÈ‚¯‰†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†„·ÏÓ
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פרק 3

שיטות ליישום חיפויים

יתרונות חיפוי בלוחות אורבונד
מראה אסתטי של הקיר 

גימור מושלם וחלק נוח לצביעה 

מתאים לכל סוגי החיפויים

עבודה נקייה החוסכת בעבודות רטובות

חסכון בזמן עבודה לעומת בניית בלוקים

בחיפוי פנים של קירות חוץ יש להתקין חסם אדים בגב לוח אורבונד. חסם האדים יהיה לוח אורבונד 
עם רדיד אלומיניום המודבק אל גב הלוח. בחיפוי פנים של קירות חוץ אין להשתמש בצמר סלעים 
לבידוד. הרכבת הלוחות ואיחוי המישקים )שפכטל( יבוצעו עפ"י מפרט אורבונד ליישום מחיצות 

גבס. אין להשתמש בלוחות אורבונד בעובי קטן מ- 12.5 מ"מ )"1/2( כשכבה בודדת.

לוחות אורבונד על מגוון סוגיהם משמשים לחיפוי קירות חוץ מצידם הפנימי כתחליף לטיח, לקבלת פני 
שטח מישוריים ואסטטים במיוחד, קבלת פתרון תרמי, תוך אפשרות לשילוב צנרת חשמל ואינסטלציה, 

ללא צורך בחציבה ותיקונים שלאחריהם.
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שיטה ליישום חיפוי פנימי של קיר חוץ המעתיק את פני שטח קיר הרקע תוך 
שימוש בפרופילי אומגה.

חיפוי מעתיק       

שיטה ליישום חיפוי קירות חוץ מצידם הפנימי )חיפוי לא מעתיק(, כתחליף לטיח 
או כקיר בידוד )איזולציה( המקנה בידוד תרמי ומראה מישורי. השיטה מבוססת 

C60 או פרופילי F47 על חיבור לוחות אורבונד לקיר קיים באמצעות פרופילי

       )F47 ,C60( חיפוי יבש - פרופילים

מהלך ביצוע
 C-60 או F-47 משתמשים בפרופילי  

  ככל שהמרחק בין הציפוי לקיר הרקע גדול יותר, רצוי להשתמש בבידוד עבה יותר.
C-60 פונה אל או   F-47 זהה לשלד מחיצת הגבס. פתח פרופילי  נבנה בצורה  שלד הציפוי    

   קיר הרקע.
  יש לבצע את השלד במרחק המותאם לדרישות ולתוכניות, מקיר הרקע.

  יש לחבר את פרופילי השלד למסילות כל 60 ס"מ מרכז זה מזה בברגי פח לפח, בחדרים
   רטובים כל 40 ס"מ )לשים לב, הפרופיל הראשון נמדד מקצה הקיר הקיים עד למרכז הפרופיל(.
  יש לבצע חיזוקים של הפרופילים אל קיר הרקע בעזרת זוויתן פח או לוחית תליה מחוררת,

   במרחק עד 1.0 מטר זה מזה. זוויות הפח יחוברו לסירוגין משני צידי הפרופילים.
מחוררת החיזוק/לוחית  זוויתן  בין  והפרדה  איטום  פס  להניח  יש  חוץ,  קיר  של  פנימי    בחיפוי 
להשתמש יש  חוץ,  קיר  של  פנימי  חיפוי  של  מקרה  בכל  )קור(.  תרמי  גשר  למניעת  לקיר    

   בלוחות אורבונד עם רדיד אלומיניום בצדם האחורי של הלוחות.

מהלך ביצוע
)צורת הרכבת לוחות אורבונד ואיחוי מישקים עפ"י מפרט אורבונד ליישום מחיצות גבס בעמ' 12(.

ובחלק לרצפה  בצמוד  התחתון  בחלק  תואמות  מסילות  ידי  על  היקפית  מסגרת  לבצע    יש 
   העליון בצמוד לתקרה. בשני קצוות הקיר.

  יש להרכיב פרופילי אומגה הנעוצים לתוך המסילות, כאשר החלק הגבוה של המסילה פונה
   אל פנים החדר. יש לחבר את האומגות למסילות בברגי פח אל פח. לחילופין במקום מסילות, 
   אפשר לחבר בתחתית הקיר בצמוד לרצפה ובחלק העליון של הקיר בצמוד לתקרה פרופיל

   אומגה לכל האורך, בכדי ליצור מסגרת היקפית לחיבור לוחות אורבונד.
60 ס"מ. בחדרים צירי  יש להרכיב פרופילים אנכיים, במרחק  גמר הרכבת המסגרת,  לאחר   
     רטובים מרחק צירי 40 ס"מ )לשים לב - הפרופיל הראשון נמדד מקצה הקיר עד למרכז הפרופיל(. 
מזה,  זה  ס"מ   60 במרחק  הרקע  לקיר  ומיתדים  בברגים  האומגה  פרופילי  את  לחבר    יש 

   לסירוגין משני צידי האומגה.
  בקיר חוץ יש לשים פס איטום בין פרופילי אומגה לקיר הרקע למניעת גשרי קור.

  בכל מקרה של ציפוי פנימי של קיר חוץ, יש להשתמש בלוחות אורבונד עם רדיד אלומיניום
   בצידם האחורי של הלוחות.

יתרונות השיטה
הריסה ללא  וחשמל,  מים  כגון:  שונות  מערכות  של  צנרת  לשלב  ניתן  החיפוי  לבין  הקיר    בין 

   וחירוץ הקיר כמו בקירות בנויים. 
וסטייה של הלוחות לעומת ומונעים פיתול  יציבות לקיר  יתר  או C-60  מקנים   F-47   פרופילי 

 .U פרופילי   
הריסה. או  חציבה  ללא  נקודתי  חיתוך  באמצעות  וחיווט  צנרת  לתיקוני  נקודתית  נוחה,  גישה    

  ניתן לשלב חומרי בידוד לקבלת בידוד תרמי ואקוסטי משופרים.
  מניעת כתמי רטיבות על הקירות במקרי דליפה בצנרת. המים הדולפים מתנקזים כלפי מטה

   בחלל שבין הקיר לחיפוי.
  שיטת חיבור אלסטית המונעת כשלים.

יתרונות השיטה
   התקנה קלה ומהירה.
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שיטה לחיפוי קירות פנים לקבלת מישוריות מושלמת, כתחליף לטיח,
עם אפשרות לקבלת בידוד תרמי

חיפוי בהדבקה    

מהלך ביצוע
או לכלוך  רופף,  טיח  להסיר  יש  ויבש.  נקי  קשה,  הרקע  שקיר  לוודא  יש  בהדבקה,  חיפוי  ביצוע  לפני 
ציפויים שונים. בלוקי בנייה ובטון חייבים להיות בעלי פני שטח סופגים ונקיים משיירי יציקה, לכלוך וכד'. 
בחיפוי פנימי של קירות חוץ יש לוודא שהבידוד התרמי של קיר המעטפת מתאים לדרישות התקינה
ויראו ככתמים על לוחות   הישראלית, בכדי להימנע  מגשרי קור שעשויים להופיע בנקודות ההדבקה, 

אורבונד. 
במקרה שהבידוד התרמי של קיר המעטפת איננו פתור יש להשתמש בלוחות גבס עם בידוד תרמי קשיח 

)כגון: פוליסטירן מוקצף( המודבק בגב הלוח.

  להדבקת לוחות אורבונד יש להשתמש בדבק גבס מחוזק Perlfix. הדבק מסופק בשקים של 
   25 ק"ג כאבקה מוכנה לעירבוב.

ליטר ל- 1 ק"ג אבקה ולערבב, אין ליצור משחה   יש לפזר את האבקה לתוך מים נקיים כ- ½ 
   סמיכה מדי ורצוי להתחשב בתנאי מזג האוויר בזמן העבודה )בתנאי שרב, רצוי ליצור תערובת
   דלילה יותר מאשר בתנאי קור(. שק אחד של אבקה מתאים להדבקת כ- 10 מ"ר )3 לוחות גבס(. 
  יש ליישם על פני לוח אורבונד גבשושיות של חומר הדבקה בעובי 30 - 40 מ"מ ובמרחקים של

   300 - 350 מ"מ האחת מהשניה. 
   אם קיר הרקע איננו מפולס, אפשר לפזר גבשושיות דבק עבות יותר עד ל- 50 מ"מ עובי במקום
בו קיר הרקע שקוע. ניתן ליישם את חומר ההדבקה בפסים רוחביים בעובי 30 - 40 מ"מ  ובמרחק   

   של 300 - 350 מ"מ זה מזה. יש לדאוג שלפחות 20% משטח הלוח מכוסה דבק. 
  בתחתית הלוחות, יש למרוח פס דבק רציף.

  יש להגביה את לוחות אורבונד מהריצוף בכ- 15 מ"מ, ולהניח את הלוחות על כפיסי עץ. 
  לאחר הדבקת מספר לוחות אורבונד, יש לפלסם בעזרת סרגל ארוך תוך כ- 15 דקות מגמר

   הכנת החומר. זמן ייבוש של הדבק כ- 30 דקות.
  יש להקפיד להצמיד את הלוחות זה לזה ולנקות היטב את הדבק מעל פני הלוח באיזור החיבור
   בעזרת מרית. אין לחבר לוחות אורבונד ישירות לקיר הרקע באמצעיים מכניים בלבד )ברגים

   ומיתדים(.
  לוחות אורבונד שעל גבם מודבק בידוד תרמי קשיח )פוליסטירן מוקצף( יש להדביק כמפורט
   לעיל, בנוסף יש לחבר את הלוח לפחות בשלוש נקודות אל קיר הרקע על ידי ברגים ומיתדים

   מתאימים.
  יש לשלוף את כפיסי העץ מתחת ללוחות אך ורק לאחר ייבוש מלא של החומר )מספר שעות(.

יתרונות השיטה
שיטה המאפשרת פילוס מהיר ונוח של הקירות
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השיטה מבוססת על הדבקת לוחות אורבונד לקיר קיים באמצעות דבק גבס מחוזק פרלפיקס 
צנרת  ולאחר התקנה של  הריצוף  עבודות  החיפוי מתבצע לאחר  פני השטח המודבק.  כל  על 

אינסטלציה וחשמל בקיר. 

חיפוי בהדבקה מלאה ניתן לבצע כאשר סטיית קיר הרקע מהמישוריות והאנכיות אינה גדולה 
מ- 10 מ"מ.

מהלך ביצוע
)מהלך הביצוע עפ"י מפרט ביצוע הדבקה שבע"מ 25(.

  להדבקת לוחות הגבס יש להשתמש בדבק גבס מחוזק פרלפיקס, המסופק בשקים של 25 ק"ג
  יש לסמן רוחב של לוח אורבונד אחד על גבי קיר הרקע  

  יש למרוח  שכבה נדיבה של הדבק כ- 5 עד 10 מ"מ על גבי הקטע המסומן 
  בעזרת מלג' משונן 8-10 מ"מ יש לחרוץ את שכבת הדבק ולהדביק לוח אורבונד בטפיחות 

   קלות על פני כל שטח הלוח.

השיטה מבוססת על קיבוע פרופילי אומגות אל לוח אורבונד ושילובו בתבנית היציקה. 

מהלך ביצוע
  יש לבצע חיפוי קירות בתהליך היציקה באמצעות לוחות אורבונד עמידים במים ודוחי רטיבות בלבד.  
  יש להצמיד אל גב לוח אורבונד לאורכו שלושה פרופילי אומגה, אחד במרכז הלוח והשניים
   הנותרים במרחק של 10 ס"מ משולי הלוח אחד בכל קצה. המרחק בין מרכזי פרופילי האומגה

   לא יעלה על 50 ס"מ זה מזה.
  יש לחבר את פרופילי האומגה על ידי ברגי גבס מגולוונים באורך 25 מ"מ. החדרת הברגים
   נעשית מפני לוח אורבונד אל פרופיל האומגה שבגבו. המרחק בין הברגים לא יעלה על 250 מ"מ. 
  יש להקפיד שעומק חדירת הברגים אל לוח הגבס תהייה כ- 0.5 מ"מ מבלי לקרוע את הנייר.
  אורכו של לוח הגבס יהיה קצר ב- 10 מ"מ מהגובה המתוכנן )נטו( של החלל הפנימי בחדר

   לאחר הריצוף וגימור התקרה.
  יש לחבר פרופילי אומגה כנ"ל אל כל לוחות גבס אורבונד המיועדים לחיפוי.

  במקומות המיועדים, יש לחבר אל לוחות אורבונד קופסאות הסתעפות וקופסאות לחיבורי קצה
   של מערכות חשמל, תקשורת וכד'.

  יש להצמיד את לוחות אורבונד אל טפסת היציקה בהגבהה של 10 מ"מ בכדי ליצור מרווח בין
   בין הקצה העליון של הטפסה לבין לוח אורבונד לקבלת עובי הטיח.

הדבקה מלאה
שיטה לחיפוי קירות שמישוריותם מושלמת כתחליף לטיח.

משמשת לחיפוי קירות חוץ מצידם הפנימי ולחיפוי מחיצות פנים.

חיפוי ביציקה
שיטה לחיפוי של תקרות וקירות בשלב היציקה לקבלת רכיבים מישוריים, 

כתחליף לטיח, משמשת לכל סוגי המבנים ולמרחבים מוגנים.

יתרונות השיטה
  מהירות, קלות ונוחיות ביצוע
  אין צורך בכוח עבודה מיומן

יתרונות השיטה
  חסכון בזמן עבודה לעומת ביצוע טיח

  ניתן לשלב פוליסטירן מוקצף בין הלוח לבין האומגה לקבלת בידוד תרמי
  מותאמת למרחבים מוגנים לפי ת"י 5075
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  יש לחבר את לוחות  אורבונד אל הטפסה תוך הצמדתם המלאה זה אל זה. אופן החיבור תלוי 
   בחומר ממנו עשויה טפסת היציקה. אפשר להשתמש במסמרים, בברגים או בקליבות מתאימות.
  יש להדביק סרט איטום P.V.C על כל מישקי האורך והרוחב שבין לוחות אורבונד. מטרת סרט
   האיטום הינה למנוע חדירת בטון נוזלי בין לוחות אורבונד לבין פני תבנית היציקה, דבר שעלול

   ליצור בעיה בגימור פני הלוחות ובהכנה לצבע.
  בשום מקרה אין ליצור חיבור של 4 לוחות אורבונד בנקודה אחת, אם גובה הקיר גבוה מגובה

   לוחות אורבונד יש ליצור הסטה בין הלוחות. )עפ"י מפרט אורבונד ליישום מחיצות גבס בעמ' 12(.

אורבונד. שבלוחות  הקופסאות  אל  אותם  ולחבר  השונות  הצנרת  מערכות  את  להתקין    יש 
זיון הברזל בצמוד לפרופילי האומגה שבגב לוחות אורבונד. פרופילי האומגה    יש להניח את 

   משמשים למעשה כשומרי מרחק עבור שכבת הזיון.
  יש לסגור את טפסת היציקה ולצקת את הבטון, יש להקפיד על שימוש בויברטור בכדי שהבטון 

   הטרי יעטוף היטב את פרופילי האומגה שבגב לוחות אורבונד.
  לאחר ייבוש הבטון ופירוק הטפסה, יש לבצע איחוי מישקים במרק וסרט שריון וכיסוי ראשי הברגים

   )עפ"י מפרט אורבונד ליישום מחיצות גבס עמ' 12(.
  לאחר השלמת הריצוף יש למלא את המרווח שנוצר בתחתית לוחות אורבונד במסטיק אקרילי,

   לפני הדבקת שיפולי הריצוף )פנלים(.
  אם נדרש בידוד תרמי, ניתן להשתמש בלוחות  אורבונד עמידים במים ודוחי רטיבות - ירוקים עם
   לוח פוליסטירן מוקצף )קלקר(, או לוח צמר סלעים המודבקים לגב הלוח בתהליך הייצור במפעל,  

   עובי לוחות הבידוד יקבע בהתאם לדרישה התרמית.
  אופן ביצוע העבודה זהה לחלוטין )למעט שימוש בברגי גבס ארוכים( לחיבור לוחות אורבונד

   אל פרופילי האומגה.

המלצה: רמת גילוון של האומגות תהיה 275 גר'.
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לוח�גבס�עמיד�מים
WR.MR

פרופיל�אומגה

10 <�50 10

פרופיל�אומגה

∫‡Â·Ó

<�50

לוח אורבונד עמיד במים

סבולות וסטיות מותרות  
  סטיית המחיצה מאנכיות - a , לא תהיה גדולה מהמתקבל בנוסחה 

  גובה הקטע הנבדק )מטר(     √ * a 5 = מ"מ 
  3    

   ובשום מקרה לא יותר גדולה מ- 10 מ"מ.                                                                                                                                             
                                                              

  סטיית המחיצה מהמישוריות לא תהיה גדולה מ- 3 מ"מ לכל 2 מטר אורך.
  סטיית המחיצה מהמיקום המתוכנן לא תהיה גדולה מ- 10 מ"מ.
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האתגרים העומדים בפני מתכנני אקוסטיקה הם מתוחכמים, וכוללים ממדים של עיצוב 
הצליל, הנאה ושיפור באיכות החיים של משתמשי המבנה. 

קבלת איזון אקוסטי מדויק היא תוצאה של תכנון אקוסטי המותאם לייעוד החלל ולאווירה  
המתבקשת בו ושימוש בפתרונות האקוסטיים המתאימים. ת"י 1004 לבידוד אקוסטי 

מציב דרישות המתייחסות להתנגדות אקוסטית בין דירות בערך של 50 דציבל. 
בכל  משמעותיים  יתרונות  בעלי  הינם  אורבונד  שמציעה  גבס  קירות  בניית  מערכות 
הקשור להיבט האקוסטי של פנים המבנה. מערכות אלה כוללות סדרת פתרונות לצורך 
ופתרונות  משופר  אקוסטי  בידוד  נדרש  שבהם  למבנים  פתרונות  דירות,  בין  הפרדה 

פורצי דרך אקוסטיים נוספים. 

מעולה  אקוסטי  בידוד  לרמת  להגיע  ניתן  אורבונד  של  האקוסטיים  הפתרונות  באמצעות 
וייעודו בחלל, מבלי לגרוע  המותאמת בדיוק לצרכים האקוסטיים של הקיר על פי מיקומו 

משטח פנים המבנה.

פרק 4

פתרונות אקוסטיים

54



29

מחיצות אקוסטיות

מהלך הביצוע
מחיצה אקוסטית - שלד כפול

  יש להרכיב שני שלדים נפרדים כבסיס למחיצה 
  יש לחבר שלד פח ברוחב 50 מ"מ או 70 מ"מ עם פס איטום והפרדה בהיקף השלד, כפי שמתואר

   במפרט אורבונד למחיצות גבס 
  יש לחבר את הניצבים אל המסילות במרחקים מירביים של 60 ס"מ זה מזה.

  יש להדביק פס הפרדה ספוגי בצידם הפנימי של הניצבים והמסילות, פס ההפרדה יכול להיות 
הניצבים לאורך  שווה  30 ס"מ בחלוקה  כ-  נפרדות באורך של  יחידות  או  יחידה אחת  עשוי    

   והמסלולים.   
  יש לחבר שלד פח נוסף זהה, בצמוד לשלד הקודם.

  יש להרכיב את הניצבים בקו אחד )ניצב מול ניצב( בשני השלדים הסמוכים.
  יש להתקין בחלל המחיצה מזרני צמר זכוכית או צמר סלעים בשתי שכבות אחת בכל צד של 

   השלד כך שכל חלל המחיצה הכפולה יהיה מלא בבידוד.
  יש לחבר שתי שכבות של לוחות אורבונד Strongמ16 מ"מ או שתי שכבות של לוחות אורבונד
   בעובי 12.5 מ"מ מכל צד של המחיצה כפי שמתואר בפרק הרכבת מחיצות גבס אורבונד.

  יש להקפיד על הסטת המיישקים בזמן הרכבת שתי השכבות של לוחות אורבונד.
  יש לדאוג שמערכות שירות המשולבות במחיצה, הדורשות מעבר דרך לוחות אורבונד, לא יפגעו

   בתפקוד האקוסטי של המחיצה.
  יש לבצע איחוי מיישקים וסתימת חורים.

מחיצה אקוסטית שלד מסורג 
וניצבי קצה ועליונה ברוחב 70 מ"מ    יש להתקין מסגרת לשלד של המחיצה, מסילה תחתונה 
   ברוחב 70 מ"מ הכל על גבי פסי איטום והפרדה, כפי שמתואר בפרק הרכבת מחיצות גבס אורבונד. 
ניצבי פח ברוחב 50 מ"מ אל כל צד של הדופן הפנימית של המסילות )התחתונה יש לחבר   

   והעליונה( באמצעות ברגי פח אל פח או מהדק מכני.
  יש לחבר את הניצבים במרחק שלא יעלה על 60 ס"מ בין מרכזי הניצבים מכל צד של המסילה 

   ובהסטה של 30 ס"מ בין שני הצדדים, כך ששלד המחיצה המתקבל יהיה שלד מסורג.
  יש להרכיב משני צידי השלד לוחות אורבונד Strongמ16 מ"מ או לוחות אורבונד בעובי 12.5 

   מ"מ בשתי שכבות, לפי הכללים במפרט הרכבת מחיצות גבס אורבונד שבעמ' 12. 
  יש להתקין בחלל המחיצה על גבי תופסני סרט, מזרני בידוד בצפיפות ובעובי לפי הנדרש, יש

   להקפיד שמזרני הבידוד ישיקו זה לזה ללא מרווחים.  
  במקום מחיצה עם מסגרת ברוחב 70 מ"מ ניתן ליצור מסגרת למחיצה משלד ברוחב 100 מ"מ
למסגרת פרט  לחלוטין,  נפרדים  קרומים  של  שהעיקרון  זמן  כל  מ"מ,   50/70 ברוחב  וניצבים    

   ההיקפית נשמר.
  יש לבצע איחוי מיישקים וסתימת חורים.

* יש ליישם פס איטום בין המסלולים לריצפה/תקרה ובין הניצב הראשון לקיר הקשיח.

שיטות ליישום מחיצות המקנות פתרון לבידוד אקוסטי משופר.
השיטות מיועדות למבנים או לחללים שבהם נדרש בידוד אקוסטי גבוה במיוחד. 

יתרונות השיטה
  בידוד אקוסטי טוב יותר מכל מחיצה אחרת

  כדאיות כלכלית - חיסכון בזמן ובעלויות הרכבה
  פשטות ומהירות ביצוע גבוהות
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Soundboard הוא רמקול הצמוד ללוח גבס שטוח שאינו נראה לעין.
הלוח נועד לבניית קיר אחיד וחלק לחלוטין, המאפשר גמישות עיצובית מלאה 

תוך שמירה על איכות אקוסטית אופטימאלית.

SOUND BOARD

גבוהה.  באיכות  רמקולים  צמודים  אליה  משטח  כדיאפרגמת  בלוח  משתמש   Soundboard
הצלילים המופקים מן הרמקול הסמוי מתפרשים לטווח של 180 מעלות בצורה אנכית ואופקית 

בכל התדרים, והצליל המתקבל בחלל החדר הוא אחיד ובהיר ובעל תהודה אופטימאלית. 

* נתונים טכניים ומהלך ביצוע ראה קטלוג soundboard של אורבנד.

יתרונות הלוח
  קבלת משטח קיר אחיד לחלוטין החוסך במרחב, ומקנה גמישות ארכיטקטונית מלאה של פנים החדר. 
התדרים.  בכל  אופקי(  באופן  מעלות   180* אנכי  באופן  מעלות   180( היקפית  צליל  הפקת   
 .)KHZ118 עד   HZ  100 של  רחב  תדרים  )טווח  אופטימאלית  תהודה  בעל  ובהיר,  אחיד  צליל    

  שמירה על איכות האקוסטיקה גם ביישום חיפויים שונים. 
  הפחתת מס' הרמקולים בהשוואה לפתרונות קונבנציונאליים, תוך שמירה על איכות אקוסטית מלאה. 
  חיבור למערכות סטריאו קונבנציונאליות או למגברים סטנדרטיים, ללא הוספת ציוד אלקטרוני יקר. 
  מתאים במיוחד למבנים ציבוריים חדרי ישיבות ואולמי הרצאות, ירידים, חנויות, מסעדות ולובי 
ומערכות שמע. קולנוע  כגון חדרי  ביתיים  ולשימושים  ובתי ספר.     של בתי מלון, שדות תעופה 
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פרק 5

פתרונות תרמיים
גבוה של קירות המבנה חשיבות  בידוד תרמי  לכושר 

מרכזית בתפקודו.

מבנה הבנוי מקירות בעלי תכונות משופרות של בידוד 
לשוכנים  ומעניק  נעים  אקלים  בחלל  משרה  תרמי 
אנרגיה  בצריכת  חיסכון  תוך  פיסית,  נוחות  תחושת 

למיזוג ולחימום המבנה וצמצום העלויות הכספיות.

בנוסף, הבידוד התרמי של קירות מסייע למנוע בחלל 
המבנה תופעת עיבוי )קונדנסציה(, הגורמת להיווצרות 

רטיבות המתפתחת לפטרת בקיר. 

תרמי  לבידוד  ישראלי  תקן   -  1045 ת"י  זה,  בנושא 
בהתאם  מבנים,  של  התרמי  לבידוד  דרישות  מציב 
לאזור אקלימי ולסוג המבנה. ת"י 5282 - תקן ישראלי 
לבנייה ירוקה, אף מחמיר את דרישות הבידוד התרמי 

ומציב אותן כתנאי לקבלת ניקוד גבוה.

אורבונד מציעה מגוון מערכות בנייה בגבס, העונות 
לדרישות  מענה  נותנות  ואף   1045 ת"י  דרישות  על 
תרמיים  פתרונות  ומהוות   ,5282 ת"י  של  המחמירות 

מעולים לכל סוגי המבנים. 

לוחות אלו בתוספת חומרי בידוד תרמי )כגון פוליסטירן 
מוקצף( מבטיחים רמת בידוד מושלמת למבנה מחום 
ומקור, הניתנת לוויסות על פי מיקום הקיר וייעודו בחלל, 

בעוביי קיר נמוכים בהשוואה לפתרונות אחרים. 
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לוח 12.5לוח 12.5 לוח 16לוח 16
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50

75

25

50

75

ערכי בידוד תרמי של קירות חיפוי עם צמר זכוכית/סלעים
צפיפות צמר זכוכיתעובי צמר זכוכית )מ"מ(עובי חיפוי מינימלי )מ"מ(

)ק"ג למ"ק(
ערך הבידוד )מ"ר x מעלת 

צלזיוס לוואט(

לוח 12.5לוח 12.5 לוח 16לוח 16

10

20

30

0.31

0.56

0.81

0.33

0.58

0.83

39.5

49.5

59.5

43

53

63

ערכי בידוד תרמי של קירות חיפוי עם פוליסטירן
ערך הבידוד )מ"ר x מעלת עובי פוליסטירן )מ"מ(עובי חיפוי מינימלי  )מ"מ(

צלזיוס לוואט(

SMARTBOARD

30

43

62.5

30

43

62.5

33.5

45

64

33.5

45

64

0.6

1.14

1.68

0.64

1.21

1.79

0.62

1.16

1.70

0.66

1.23

1.81

12

12

12

24

24

24

                                                 הוא לוח גבס חכם "אקטיבי" המנהל ומווסת 
בעצמו את הטמפרטורה בחדר, ללא התערבות אנושית וללא שימוש במרחב

(Micronal PCM) Smartboard

מגיב   Smartboard לוח 
לשינויי הטמפטורה בחדר 

ומייצר בו אקלים נעים.

לוח Smartboard מכיל 
מיקרוסקופיות  כמוסות 
של שעווה, שהיא חומר 
 )PCM( פאזה  משנה 

בשינויי טמפרטורה.  

)PCM(, חומר  הלוח מכיל בתוכו כמוסות מיקרוסקופיות של שעווה 
הטמפרטורה  לשינויי  בהתאם  טמפרטורה.  בשינויי  פאזה  המשנה 
בחדר, עוברים מאגרי השעווה שבכמוסות תהליך מחזורי טבעי של 
פולטים  או  החום  אוגרים את  הם  ובהתאמה  ו"התמצקות",  "המסה" 
 Smartboard של  מ"ר   1 כל  בחדר.  לטמפרטורה  בריאקציה  אותו 
מכיל 3 ק"ג של אחסון חום לטנטי בצורת מיקרו-קפסולות, המגיבים 

לשינויי הטמפרטורה בחדר ומייצרים בו אקלים נעים. 

לשיפוץ  והן  חדשים  במבנים  ליישום  הן  Smartboard מתאים  לוח 
מבנים קיימים.

 Smartboard של אורבנד. * נתונים טכניים ומהלך ביצוע ראה קטלוג     

יתרונות הלוח
נוחות תרמית מושלמת תוך חיסכון משמעותי בצריכת אנרגיה   
למיזוג אוויר. הפחתת צריכת אנרגיה למיזוג אוויר קונבנציונאלי.     
  גמישות אדריכלית מלאה. לוחות Smartboard נראים בדיוק כמו 
   לוח גבס קונבנציונאליים או פאנלים עיצוביים ומסופקים במגוון

   עוביים. 
  חיסכון באלמנטים קונסטרוקטיביים בשלד. קיבולת אחסון החום
   של לוח Smartboard בעובי 1.5 ס"מ דומה לזו של קיר בטון
   בעובי 9 ס"מ או קיר לבנים בעובי 12 ס"מ. הודות ליכולות תרמיות
נמוכים בעוביים   Smartboard בלוחות  להשתמש  ניתן  אלה   

   וקלי משקל ולחסוך.
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פרק 6

פתרונות לעמידות אש
אחד היתרונות הבולטים שמקנים פתרונות הגבס של 

אורבונד הנו עמידותם הממושכת בפני אש. 

ת"י 931 - תקן ישראלי לבדיקת עמידות באש של 
שלמות,   פרמטרים:  ל-3  מתייחס  במבנה  רכיבים 

יציבות וכושר בידוד.

על פי התקן זה, קירות הבנויים מלוחות גבס אורבונד 
עמידים בפני אש במשך זמן ארוך )המגיע לשעתיים 
ויותר( בעוביי קיר ותקרה נמוכים, בהשוואה לבנייה 

בבלוקים.

באש  בנייה  חומרי  לסיווג  ישראלי  תקן   -  755 ת"י 
ובודק  לשריפה,  הבנייה  חומרי  לתגובות  מתייחס 
שלושה מדדים - דרגת התלקחות, צפיפות עשן ועיוות 
צורה והתפרקות החומר.  סיווג החומרים לשריפה על 
פי תקן זה נע בין VI-4.4 לחומר שאינו דליק לחלוטין 

עד I-1.1 לחומרים דליקים לחלוטין. 

לעמידות  אורבונד  שמספקת  הגבס  מערכות  כל 
VI-4.4 עד V-4.3 באש מסווגים בדרגת

למבנים שבהם קיימת סכנת התלקחות מוגברת, כגון 
כימיות  מעבדות  דליקים,  חומרים  המכילים  מחסנים 
ייעודיות  גבס  מערכות  אורבונד  מספקת  וכדומה, 

בעלות עמידות משופרת בפני אש.
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 FIRE SHIELD  F.SKאורבונד

לוח בעל עמידות משופרת באש )ורוד(  

לוח אורבונד F.S הוא לוח בעל סיווג גבוה לאש V.4.3, לליבתו הוספו ורמקוליט כבלען אנרגיה 
וסיבי זכוכית לשיפור משך העמידות באש והחוזק. 

הלוח מיועד למבנים הדורשים עמידות משופרת באש, ומשמש ליישום מחיצות הפרדה מעכבות 
אש, לחיפוי קירות וקונסטרוקציית פלדה ולדיפון פירים ושאפטים.

נתונים גיאומטריים
עובי - 12.5 מ"מ / 16 מ"מ 

אורך - 260 ס"מ / 280 ס"מ / 300 ס"מ/ עד 360 ס"מ בהזמנה מיוחדת
רוחב - 120 ס"מ

משקל - 12.5 מ"מ - כ- 9.2 ק"ג / 16 מ"מ - כ- 11.5 ק"ג

צורת קצה - חיתוך רגיל/ פאזה בשני צדדים / פאזה ב-4 צדדים

 FIRE BOARD

FIRE-BOARD הוא לוח גבס מצופה בסיבי זכוכית, בעל סיווג מקסימאלי לאש 
 .)VI-4.4( לפי ת"י 755 - לא דליק לחלוטין

הלוח מיועד למבנים/חללים הדורשים סיווג אש מקסימאלי ומשמש ליישום מחיצות הפרדה
מעכבות אש, לחיפוי קירות וקונסטרוקציות פלדה ולדיפון פירים ושאפטים.

נתונים גיאומטריים
מידות - עובי - 12.5 מ"מ / 20 מ"מ / 25 מ"מ 

אורך - 200 ס"מ / 225 ס"מ
רוחב -  120 ס"מ 

צורת קצה - חיתוך רגיל

* מחיצות עמידות אש יש להרכיב באופן שהורכבו בבדיקת האש )לפי ת"י 931(.
.Uniflot יש להשתמש באיחויי משקים וסתימת חורים במרק מסוג *

הגנה מפני אש על קונסטרוקציות פלדה 
באמצעות לוחות אורבונד

כללי
הפלדה מאבדת חלק ניכר מחוזקה בהשפעת חום גבוה, לכן חשוב להגן על רכיבי פלדה 
במבנה מפני אש. השימוש בלוחות אורבונד לחיפוי ולהגנה על הפלדה מפני חום הוכיח את 
עצמו כיעיל ביותר. החיבור בין לוחות אורבונד לבין רכיבי הפלדה חייב להיות חיבור המאפשר 
חופש תנועה לשניהם )חיבור זחיח(. לשם כך יש להשתמש במהדק עשוי פח פלדה מגובלן 
בעובי 0.6 מ"מ. המהדק נצמד אל אגפי פרופיל הפלדה לחיבור פרופיל F47 או C60 ללא 

צורך בברגים.

F-47 פרופיל
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בטון

חיפוי עמוד
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מהלך הביצוע
חיפוי עמוד בדל )עמוד עצמאי(

במרחקים הקונסטרוקטיבי,  הפלדה  עמוד  על  מהדקים  לקבוע  יש   
   שלא יעלו על 100 ס"מ זה מזה.

הפלדה עמוד  של  המלא  לאורך   F-47 פרופילי  ארבעה  לחתוך  יש   
   )מרצפה   ועד  לתקרה( ולהצמידם אל אביזרי החיפוי שעל עמוד הפלדה.
הרוחבים פי  על  אש,  עמידי  מ"מ   16 אורבונד  לוחות  לחתוך  יש   
ומידות   המתקבל מסביב לעמוד, תוך הכללת מידות פרופיל העמוד 

.)F-47( אביזרי החיבור והפרופילים נושאי הלוחות   
  לוחות אורבונד יחוברו אל קונסטרוקציית הפח הנושאת אותם, בעזרת
   ברגי גבס 3.5x3.5, תוך הקפדה שלא תיווצרנה בליטות בפינות. כאשר
 F-47 יותקנו קושרות אופקיות מפרופיל  מ',  גבוה מ-3    עמוד הפלדה 
   בקצה האופקי של כל לוח, כדי שכל ההתחברויות בין לוחות אורבונד
  יהיו על גבי פרופיל F-47. יש להקפיד על הסטת מיישקים אופקיים.
עם הראשונה,  לוחות השכבה  גבי  על  יותקנו  השנייה  לוחות השכבה   
   ברגים ארוכים יותר, שיבטיחו חדירה של 10 מ"מ לפחות לתוך פרופילי
מיישקים הסטת  על  להקפיד  יש  כאן  גם  הנושאים.  המגובלן  הפח    
יחפוף מיישק ובמיוחד שמיישק אופקי של שכבה אחת לא    אופקיים, 

   אופקי של שכבה שנייה.
  יש להתקין מגני פינה על הפינות החיצוניות של שכבת הלוחות השנייה.
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שירטוט א'

לוחות אורבונד 16מ"מ עמידי אש

לוחות אורבונד 16מ"מ

לוחות אורבונד 16מ"מ

פרופילים

בטון קירות  הנושאות  פלדה  קורות  חיפוי 
הפלדה קורת  של  התחתונים  האגפים  על  מהדקים  לקבע  יש   

   במרחקים שלא יעלו על 100 ס"מ זה מזה.
הפלדה קורת  של  המלא  לאורך   F-47 פרופילי  ארבעה  לחתוך  יש   

   ולהצמידם אל אביזרי החיפוי שעל קורת הפלדה.
)או תעלה  פרופילי  הפלדה,  קורת  צידי  משני  התקרה,  על  להתקין  יש   
   פרופילי J(, בדיוק מעל הקצוות החיצוניים של פרופילי F-47 שנקבעו על
   גבי הקורה. פרופילי תעלה אלה ייקבעו את התקרה באמצעות ברגיי פח

   ומיתדים.
הרוחבים פי  על  באש  עמידים  מ"מ   16 גבס  לוחות  לחתוך  יש   
   המתקבלים מסביב לקורה, תוך הכללת מידות פרופיל הקורה ומידות

   אביזרי החיבור והפרופילים (F-47( נושאי הלוחות.
  חיבור השכבה הראשונה של לוחות הגבס יעשה ראשית, אל תחתית
יבוצע מכן  לאחר  המתאים.  לרוחב  מראש  שנחתכו  בלוחות  הקורה,    
   חיפוי שכבה ראשונה של דפנות הקורה. כל החיבורים בין לוחות הגבס

.F-47 לאורך( יהיו על גבי פרופילי גיבוי(   
  לאחר השלמת חיפוי השכבה הראשונה, יבוצע חיפוי השכבה השניה

   בהסטת מישקים, במיוחד בפינות.

התחברות מחיצת גבס אל עמוד בדל מחופה
באש  עמידים  גבס  לוחות  של  שכבות  בשתי  העמוד  את  לחפות  יש   

   16 מ"מ, כמתואר לעיל.
הזקף שבסיס  כך  מגולבן,  פח  ניצב  המחופה  העמוד  אל  לקבע  יש   
ארוכים, גבס  ברגי  בעזרת  יעשה  הקיבוע  החיפוי.  לוחות  אל    יוצמד 
ויבטיחו חדירה של 10 מ"מ לוחות הגבס  שיועברו דרך שתי שכבות    
לחלוטין, אנכי  למצב  לפלס  יש  זה  זקף  גיבוי.  פרופיל  לתוך    לפחות 
   והוא יקבעו למקומו לאחר שקובעה למקומה המסילה התחתונה של

   המחיצה המתוכננת.
כרגיל. יתבצע  העליונה,  המסילה  התקנת  לאחר  הגבס,  לוחות  חיפוי   
   המחיצה המתוכננת אינה חייבת להיות מחופה בלוחות גבס עמידי אש.

‰„ÏÙ†˙ÂÈˆ˜Â¯ËÒÂ˜†Ï˘†ÈÂÙÈÁ†∫π†˜¯Ù
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ß‚†ËÂË¯˘†‰‡¯†≠†ÔÂË·†˙¯˜˙†˙Â‡˘Â‰†‰„ÏÙ†˙Â¯Â˜†ÈÂÙÈÁ†πÆ¥
ÂÏÚÈ†‡Ï˘†ÌÈ˜Á¯Ó·†‰„ÏÙ‰†˙¯Â˜†Ï˘†ÌÈÂ˙Á˙‰†ÌÈÙ‚‡‰†ÏÚ†ÌÈ˜„‰Ó†ÚÂ·˜Ï†˘È†††Æ±

Æ‰ÊÓ†‰Ê†Ó¢Ò†±∞∞†ÏÚ

È¯ÊÈ·‡†Ï‡†Ì„ÈÓˆ‰ÏÂ†‰„ÏÙ‰†˙¯Â˜†Ï˘†‡ÏÓ‰†Í¯Â‡Ï†F¥∑†ÈÏÈÙÂ¯Ù†‰Ú·¯‡†ÍÂ˙ÁÏ†˘È   Æ≤
Æ‰„ÏÙ‰†˙¯Â˜†ÏÚ˘†ÈÂÙÈÁ‰

¨®J†ÈÏÈÙÂ¯Ù†Â‡©†‰ÏÚ˙†ÈÏÈÙÂ¯Ù†¨‰„ÏÙ‰†˙¯Â˜†È„Èˆ†È˘Ó†¨‰¯˜˙‰†ÏÚ†ÔÈ˜˙‰Ï†˘È   Æ≥
‰ÏÚ˙†ÈÏÈÙÂ¯Ù†Æ‰¯Â˜‰†È·‚†ÏÚ†ÂÚ·˜˘†F¥∑†ÈÏÈÙÂ¯Ù†Ï˘†ÌÈÈÂˆÈÁ‰†˙ÂÂˆ˜‰†ÏÚÓ†˜ÂÈ„·

ÆÌÈ„˙ÈÓÂ†ÁÙ†È‚¯·†˙ÂÚˆÓ‡·†‰¯˜˙‰†Ï‡†ÂÚ·˜ÈÈ†‰Ï‡

·È·ÒÓ†ÌÈÏ·˜˙Ó‰†ÌÈ·ÁÂ¯‰†ÈÙ†ÏÚ†˘‡·†ÌÈ„ÈÓÚ†Ó¢Ó†±µÆπ†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†ÍÂ˙ÁÏ†˘È   Æ¥
È‡˘Â†ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰Â†¯Â·ÈÁ‰†È¯ÊÈ·‡†˙Â„ÈÓÂ†‰¯Â˜‰†ÏÈÙÂ¯Ù†˙Â„ÈÓ†˙ÏÏÎ‰†ÍÂ˙†¨‰¯Â˜Ï

Æ®F¥∑©†˙ÂÁÂÏ‰

˙ÂÁÂÏ·†¨‰¯Â˜‰†ÔÂÁ‚†Ï‡†¨˙È˘‡¯†¨‰˘ÚÈ†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†Ï˘†‰Â˘‡¯‰†‰·Î˘‰†¯Â·ÈÁ††††Æµ

˙ÂÙ„†Ï˘†‰Â˘‡¯†‰·Î˘†ÈÂÙÈÁ†ÚˆÂ·È†ÔÎÓ†¯Á‡Ï†ÆÌÈ‡˙Ó‰†·ÁÂ¯Ï†˘‡¯Ó†ÂÎ˙Á˘

ÆF¥∑†ÈÂ·È‚†ÈÏÈÙÂ¯Ù†È·‚†ÏÚ†ÂÈ‰È†®Í¯Â‡Ï©†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†ÔÈ·†ÌÈ¯Â·ÈÁ‰†ÏÎ†Æ‰¯Â˜‰

¨ÌÈ˜˘ÈÓ†̇ ËÒ‰·†‰È˘‰†‰·Î˘‰†ÈÂÙÈÁ†ÚˆÂ·È†̈ ‰Â˘‡¯‰†‰·Î˘‰†ÈÂÙÈÁ†̇ ÓÏ˘‰†̄ Á‡Ï   Æ∂
Æ˙ÂÈÙ·†„ÁÂÈÓ·

ß·†ËÂË¯˘

ÔÂË·†˙¯˜˙

ÔÂ‚ÈÚÏ†U†ÏÈÙÂ¯Ù
‰¯˜˙Ï†F47†ÈÏÈÙÂ¯Ù

Ó¢Ó†∞Æ∂†ÔÂÂÏÂ‚Ó†ÁÙ†Û˜Ê

Ó¢Ó†±µÆπ†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ
˘‡†È„ÈÓÚ

ß‚†ËÂË¯˘

שירטוט ב'

לוחות אורבונד 16מ"מ

ניצב

61
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מגוון פרופילים מיוחדים המותאמים למערכות בנייה בגבס, המיועדות לתפקודים 
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ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈÏÈÙÂ¯Ù†Æ±∞
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù†≠†˙Â„ÁÂÈÓ†˙Â¯ËÓÏ†≠†ÌÈˆÂÁ†¨Ò·‚†˙ÂÁÂÏ·†ÈÂÙÈÁ‰Â†‰ÈÈ·‰†˙ÂÎ¯ÚÓ†˙ÓÏ˘‰Ï

¯ÙÒÓ†ÔÏ‰Ï†Æ˙Â‚È¯Á†˙Â˘È¯„Ï†Â‡†¨ÔÙÂ„†‡ˆÂÈ†„Â˜Ù˙Ï†„ÁÂÈÓ†ÔÙÂ‡·†Ì‡˙ÂÓ‰†¨‰Â˘†·ÂˆÈÚ†ÈÏÚ·

ÆÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈÏÈÙÂ¯Ù

ÌÈ¯ÈÙÂ†ÌÈËÙ‡˘†††±∞Æ±

±∞Æ±Æ±Í˙Á†¯ÈÙÂ†ËÙ˘†ÏÈÙÂ¯Ù
®˙¯ˆ†È¯·ÚÓÏ†ÔÂ‚Î©†ÌÈÂ˘†ÌÈËÙ‡˘Ï†˙ÙËÚÓÎ†Ô˜˙ÂÓ‰†Ò·‚†˙ÂÁÂÏÓ†¯È˜†‡Â‰†ËÙ‡˘≠¯È˜

ÌÈ˘Ó˙˘Ó†¨ËÙ‡˘‰†ÏÏÁ†Ï‡†‰ÂÙ‰†¯È˜‰†„ˆ·†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†ÔÈ˜˙‰Ï†ÁÂ†‰Ê†ÔÈ‡˘†¯Á‡Ó†ÆÔÈÈ··

ÔÈ˜˙‰Ï†≠†„Á‡‰†Â„ÈˆÓ†‰„ÈÓÚ†È„Î†ÍÂ˙†≠†¯˘Ù‡Ó‰†ÔÂÂÏÂ‚Ó†ÁÙ†Û˜Ê†Â‰Ê†Æ¢ËÙ‡˘≠ÏÈÙÂ¯Ù¢·

˙Â¯˘Ù‡Ó‰†¨ÁÙ†˙ÂÈÂ˘Ï†ÈÏÚ·†Ì‰†‰Ï‡†ÌÈÙ˜Ê†ÈÏÈÙÂ¯Ù†ÆÂÈ„Èˆ†È˘Ó†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†˙‡†ÂÈÏÚ

˙ÂÓ‡˙ÂÓ†˙ÂÈÂ˘Ï‰†Æ‰ÓÂ˜‰†˙Ùˆ¯†ÏÚ†‰„ÈÓÚ†ÍÂ˙†¨ÌÈ‚¯··†„Ï˘‰†Ï‡†˙ÂÁÂÏ‰†˙‡†¯·ÁÏ

ÆÓ¢Ó†±µÆπ†È·ÂÚ·†˙ÂÁÂÏ†˙ËÈÏ˜Ï

ÍÂÂ˙·Â†¨ËÙ‡˘‰†¯È˜‰†Ï˘†„ˆ†ÏÎ·†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†È˘†ÔÈ˜˙‰Ï†Ô˙È†‰Ï‡†ÌÈÙ˜Ê†ÈÏÈÙÂ¯Ù†˙¯ÊÚ·

˘‡¯Ó†ÌÈÎÂ˙Á††ËÙ‡˘‰†„ˆÏ†ÌÈÂÙ‰†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†ÆÈËÒÂ˜‡ØÈÓ¯˙†„Â„È·†È¯ÊÓ†ÔÈ˜˙‰Ï†Ô˙È

Ì‰†‰ÓÂ˜‰†ÏÏÁ†ÈÙÏÎ†ÌÈ˜˙ÂÓ‰†˙ÂÁÂÏ‰†ÆÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰†ÍÂ˙·†ÌÈ˜˙ÂÓÂ†¨®Ó¢Ò†∂∞©†˙ÈˆÁÓÏ

È·ÂÚ·†˘‡·†ÌÈ„ÈÓÚ†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†Ï˘†˙Â·Î˘†Ú·¯‡Ó†‰ÈÂ·‰†¯ÈÙ†˙ˆÈÁÓ†Æ‡ÏÓ†·ÁÂ¯·†˙ÂÁÂÏ

ÆÌÈÈ˙Ú˘†Í˘Ó·†˘‡·†„ÂÓÚÏ†˙Ï‚ÂÒÓ†¨Ó¢Ó†±µÆπ†Ï˘

†±∞Æ±Æ≤Í˙Á†¯ÈÙÂ†ËÙ˘†ÏÈÙÂ¯Ù
Æ˙Â‚¯„Ó†È¯„ÁÏÂ†¯Â¯ÂÂ‡†˙ÂÏÚ˙Ï†¨˙ÂÈÎÓ†˙ÂÎ¯ÚÓÏ†¨˙ÂÈÏÚÓ†È¯ÈÙÏ†˙ÙËÚÓ†¯È˜†‡Â‰†¯ÈÙ≠¯È˜

È˘Ó†≠†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†ÏÎ†˙‡†ÔÈ˜˙‰Ï†Ô˙È†Ì˙¯ÊÚ·Â†¨¢¯ÈÙ†ÏÈÙÂ¯Ù¢†‚ÂÒÓ†Ì‰†‰Ê†¯È˜·†ÌÈÙ˜Ê‰

˙ÂÈ„„ˆ≠Â„†˙ÂÈÂ˘Ï†Â·Â†¨H†˙¯Âˆ·†·ˆÂÚÓ†‰Ê†Û˜Ê†ÏÈÙÂ¯Ù†Æ„Á‡‰†Â„Èˆ·†‰„Â·Ú†ÍÂ˙†≠†¯È˜‰†È„Èˆ

·ÁÂ¯Ï†Ì‡˙ÂÓ†Ô·ÁÂ¯Â†¨J†ÒÂÙÈËÓ†Ô‰†¯ÈÙ≠¯È˜†˙˜˙‰Ï†˙Â˘Ó˘Ó‰†˙ÂÏÈÒÓ‰†ÆÍ¯Â‡†ÈˆÈ¯ÁÂ

ÆÌÈÙ˜Ê‰

ÔÂË·‰†˙¯˜˙†‰ˆ˜·†‰ÂÈÏÚ‰†‰ÏÈÒÓ‰Â†‰Â˙Á˙‰†‰ÏÈÒÓ‰†ÚÂ·È˜†¯Á‡Ï†∫‰˜˙‰‰†ÍÈÏ‰˙

‰ÏÈÒÓ‰†ÍÂ˙Ï†Æ¯ÈÙ·†Ï·Â‚‰†ÔÈÈ·‰†¯È˜†ÏÚ†¨Ô‰ÈÈ·†˙ÈÎ‡†J†˙ÏÈÒÓ†ÌÈÈ˜˙Ó†¨¯ÈÙ‰†ÔÂÂÈÎ·

Ó¢Ó†≤µÆ¥†Ï˘†È·ÂÚ·†˘‡·†„ÈÓÚ†ÁÈ˘˜†‰¯„È˘†ÁÂÏ†ÌÈÒÈÎÓ†˙ÂÈ˜ÙÂ‡‰†˙ÂÏÈÒÓÏÂ†˙ÈÎ‡‰

ÏÈÙÂ¯Ù†‚ÂÒÓ†Û˜Ê†ÌÈÈ˜˙Ó†‰Ê†ÁÂÏ†Ï˘†È˘ÙÂÁ‰†‰ˆ˜·†ÆFire-board†ÁÂÏ†Â‡†¨®˙„ÁÂÈÓ†‰ÓÊ‰©

ÁÈ˘˜†‰¯„È˘†ÁÂÏ†≠†ÂÓÓ†˙ÂËÏÂ·‰†ÁÙ‰†˙ÂÈÂ˘Ï·†˙Â¯ÊÚÈ‰†ÍÂ˙†≠†ÂÎÂ˙Ï†ÌÈÈ˜˙ÓÂ†¨¯ÈÙ

‚È˘‰Ï†È„Î†Æ¯ÈÙ‰†Ï˘†È˘‰†‰ˆ˜·˘†ÈÂ·‰†¯È˜Ï†„Ú†¨‰˜˙‰·†ÌÈÓ„˜˙Ó†ÍÎ†ÆÛÒÂ†¨˘‡·†„ÈÓÚ

˙Â·Î˘†È˙˘†¨‰ÓÂ˜‰†Ï‡†‰ÂÙ‰†‰ˆÈÁÓ‰†„Ï˘†„ˆ·†ÌÈÈ˜˙Ó†¨ÌÈÈ˙Ú˘†Í˘Ó·†˘‡†˙Â„ÈÓÚ

È·ÂÚ·†˙ÂÁÂÏ†È˘†ÈÂˆÈÁ‰†„ˆ·Â†¨˙Á‡†ÏÎ†Ó¢Ó†±µÆπ†Ï˘†È·ÂÚ·†˘‡·†ÌÈ„ÈÓÚ†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†Ï˘

˘ÂÏ˘†„ˆ‰†Â˙Â‡·†ÌÈÈ˜˙Ó†¨˙ÂÚ˘†˘ÂÏ˘†Í˘Ó·†˘‡·†˙Â„ÈÓÚ†¯Â·Ú†Æ„Á‡†ÏÎ†Ó¢Ó†±µÆπ

Æ˙Á‡†ÏÎ†Ó¢Ó†±µÆπ†Ï˘†È·ÂÚ·†˘‡·†ÌÈ„ÈÓÚ†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†Ï˘†˙Â·Î˘

לוח�גבס�"5/8�(15.9�מ"מ)�כרוחב�הפרופיל

F.S�לוח�גבס�חסין�אש
עובי�"5/8�(15.9�מ"מ)

בורג

פרופיל�100�מ"מ
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ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈÏÈÙÂ¯Ù†Æ±∞
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù†≠†˙Â„ÁÂÈÓ†˙Â¯ËÓÏ†≠†ÌÈˆÂÁ†¨Ò·‚†˙ÂÁÂÏ·†ÈÂÙÈÁ‰Â†‰ÈÈ·‰†˙ÂÎ¯ÚÓ†˙ÓÏ˘‰Ï

¯ÙÒÓ†ÔÏ‰Ï†Æ˙Â‚È¯Á†˙Â˘È¯„Ï†Â‡†¨ÔÙÂ„†‡ˆÂÈ†„Â˜Ù˙Ï†„ÁÂÈÓ†ÔÙÂ‡·†Ì‡˙ÂÓ‰†¨‰Â˘†·ÂˆÈÚ†ÈÏÚ·

ÆÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈÏÈÙÂ¯Ù

ÌÈ¯ÈÙÂ†ÌÈËÙ‡˘†††±∞Æ±

±∞Æ±Æ±Í˙Á†¯ÈÙÂ†ËÙ˘†ÏÈÙÂ¯Ù
®˙¯ˆ†È¯·ÚÓÏ†ÔÂ‚Î©†ÌÈÂ˘†ÌÈËÙ‡˘Ï†˙ÙËÚÓÎ†Ô˜˙ÂÓ‰†Ò·‚†˙ÂÁÂÏÓ†¯È˜†‡Â‰†ËÙ‡˘≠¯È˜

ÌÈ˘Ó˙˘Ó†¨ËÙ‡˘‰†ÏÏÁ†Ï‡†‰ÂÙ‰†¯È˜‰†„ˆ·†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†ÔÈ˜˙‰Ï†ÁÂ†‰Ê†ÔÈ‡˘†¯Á‡Ó†ÆÔÈÈ··

ÔÈ˜˙‰Ï†≠†„Á‡‰†Â„ÈˆÓ†‰„ÈÓÚ†È„Î†ÍÂ˙†≠†¯˘Ù‡Ó‰†ÔÂÂÏÂ‚Ó†ÁÙ†Û˜Ê†Â‰Ê†Æ¢ËÙ‡˘≠ÏÈÙÂ¯Ù¢·

˙Â¯˘Ù‡Ó‰†¨ÁÙ†˙ÂÈÂ˘Ï†ÈÏÚ·†Ì‰†‰Ï‡†ÌÈÙ˜Ê†ÈÏÈÙÂ¯Ù†ÆÂÈ„Èˆ†È˘Ó†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†˙‡†ÂÈÏÚ

˙ÂÓ‡˙ÂÓ†˙ÂÈÂ˘Ï‰†Æ‰ÓÂ˜‰†˙Ùˆ¯†ÏÚ†‰„ÈÓÚ†ÍÂ˙†¨ÌÈ‚¯··†„Ï˘‰†Ï‡†˙ÂÁÂÏ‰†˙‡†¯·ÁÏ

ÆÓ¢Ó†±µÆπ†È·ÂÚ·†˙ÂÁÂÏ†˙ËÈÏ˜Ï

ÍÂÂ˙·Â†¨ËÙ‡˘‰†¯È˜‰†Ï˘†„ˆ†ÏÎ·†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†È˘†ÔÈ˜˙‰Ï†Ô˙È†‰Ï‡†ÌÈÙ˜Ê†ÈÏÈÙÂ¯Ù†˙¯ÊÚ·

˘‡¯Ó†ÌÈÎÂ˙Á††ËÙ‡˘‰†„ˆÏ†ÌÈÂÙ‰†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†ÆÈËÒÂ˜‡ØÈÓ¯˙†„Â„È·†È¯ÊÓ†ÔÈ˜˙‰Ï†Ô˙È

Ì‰†‰ÓÂ˜‰†ÏÏÁ†ÈÙÏÎ†ÌÈ˜˙ÂÓ‰†˙ÂÁÂÏ‰†ÆÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰†ÍÂ˙·†ÌÈ˜˙ÂÓÂ†¨®Ó¢Ò†∂∞©†˙ÈˆÁÓÏ

È·ÂÚ·†˘‡·†ÌÈ„ÈÓÚ†Ò·‚†˙ÂÁÂÏ†Ï˘†˙Â·Î˘†Ú·¯‡Ó†‰ÈÂ·‰†¯ÈÙ†˙ˆÈÁÓ†Æ‡ÏÓ†·ÁÂ¯·†˙ÂÁÂÏ

ÆÌÈÈ˙Ú˘†Í˘Ó·†˘‡·†„ÂÓÚÏ†˙Ï‚ÂÒÓ†¨Ó¢Ó†±µÆπ†Ï˘

†±∞Æ±Æ≤Í˙Á†¯ÈÙÂ†ËÙ˘†ÏÈÙÂ¯Ù
Æ˙Â‚¯„Ó†È¯„ÁÏÂ†¯Â¯ÂÂ‡†˙ÂÏÚ˙Ï†¨˙ÂÈÎÓ†˙ÂÎ¯ÚÓÏ†¨˙ÂÈÏÚÓ†È¯ÈÙÏ†˙ÙËÚÓ†¯È˜†‡Â‰†¯ÈÙ≠¯È˜

È˘Ó†≠†Ò·‚‰†˙ÂÁÂÏ†ÏÎ†˙‡†ÔÈ˜˙‰Ï†Ô˙È†Ì˙¯ÊÚ·Â†¨¢¯ÈÙ†ÏÈÙÂ¯Ù¢†‚ÂÒÓ†Ì‰†‰Ê†¯È˜·†ÌÈÙ˜Ê‰

˙ÂÈ„„ˆ≠Â„†˙ÂÈÂ˘Ï†Â·Â†¨H†˙¯Âˆ·†·ˆÂÚÓ†‰Ê†Û˜Ê†ÏÈÙÂ¯Ù†Æ„Á‡‰†Â„Èˆ·†‰„Â·Ú†ÍÂ˙†≠†¯È˜‰†È„Èˆ

·ÁÂ¯Ï†Ì‡˙ÂÓ†Ô·ÁÂ¯Â†¨J†ÒÂÙÈËÓ†Ô‰†¯ÈÙ≠¯È˜†˙˜˙‰Ï†˙Â˘Ó˘Ó‰†˙ÂÏÈÒÓ‰†ÆÍ¯Â‡†ÈˆÈ¯ÁÂ

ÆÌÈÙ˜Ê‰

ÔÂË·‰†˙¯˜˙†‰ˆ˜·†‰ÂÈÏÚ‰†‰ÏÈÒÓ‰Â†‰Â˙Á˙‰†‰ÏÈÒÓ‰†ÚÂ·È˜†¯Á‡Ï†∫‰˜˙‰‰†ÍÈÏ‰˙

‰ÏÈÒÓ‰†ÍÂ˙Ï†Æ¯ÈÙ·†Ï·Â‚‰†ÔÈÈ·‰†¯È˜†ÏÚ†¨Ô‰ÈÈ·†˙ÈÎ‡†J†˙ÏÈÒÓ†ÌÈÈ˜˙Ó†¨¯ÈÙ‰†ÔÂÂÈÎ·

Ó¢Ó†≤µÆ¥†Ï˘†È·ÂÚ·†˘‡·†„ÈÓÚ†ÁÈ˘˜†‰¯„È˘†ÁÂÏ†ÌÈÒÈÎÓ†˙ÂÈ˜ÙÂ‡‰†˙ÂÏÈÒÓÏÂ†˙ÈÎ‡‰
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בורג

פרופיל�100�מ"מ

פרופילים בחתך ייחודי לקירות שאפט/פיר 
גבס מערכות  להתקנת  ומיועדים  לשוניות,  הכוללים  מגולוון,  מפח  העשוים  ניצב  פרופילי   
   בשאפטים ובפירים. ייחודם הוא בכך שהם מאפשרים התקנת לוחות גבס משני צידיהם. תוך

   עמידה מצידו האחד של הקיר, בנוחות מרבית. 
  צורתם הייחודית של הפרופילים מאפשרת למתקין לעמוד על גבי רצפת הקומה ולחבר אל

   השלד לוחות גבס בעובי 16 מ"מ באמצעות ברגים, וללא כל מאמץ. 
  ניתן להתקין בכל צד של קיר השאפט שני לוחות גבס וביניהם מזרני בידוד תרמי ואקוסטי.

   הלוחות הפונים לצד השאפט חתוכים מראש למחצית )60 ס"מ(, ומותקנים בתוך הפרופילים, 
   והלוחות המותקנים כלפי חלל הקומה הם לוחות ברוחב מלא. 

  מחיצת הפיר המתקבלת בנויה מארבע שכבות של לוחות גבס העמידים באש למשך שעתיים. 

I פרופיל שפט ופיר חתך
  פרופילי ניצב מעוצבים בצורת האות H, הכוללים לשוניות דו-צדדיות וחריצי אורך, ומיועדים
   להתקנת מערכות גבס בקירות מעטפת של פירי מעליות, מערכות מכאניות, תעלות מיזוג

   אוויר וחדרי מדרגות. 
צידי הגבס משני  לוחות  כל  ומאפשרים התקנת  פיר",  "פרופילי  בקירות הם מסוג    הניצבים 

   הקיר, תוך עמידה בצד אחד וללא מאמץ. 
  המסילות המשמשות להתקנת קירות פיר הן מסוג J ורוחבן מותאם לרוחב הנציבים.

  לאחר קיבוע שתי המסילות )תחתונה ועליונה( בקצות תקרת הבטון בכיוון הפיר, יש להתקין 
ואל האנכית  המסילה  תוך  אל  אנכית.   J מסילת  בפיר  הגובל  הבניין  קיר  גבי  על  ביניהן    
)בהזמנה מ"מ   25.4 בעובי  באש  עמיד  קשיח,  שדרה  לוח  להשחיל  יש  האופקיות  המסילות    

 .Fire board מיוחדת( או לוח   
  בקצהו החופשי של לוח זה יש להתקין ניצב מסוג פרופילי פיר ולתוכו להשחיל לוח שדרה
   נוסף קשיח ועמיד באש.  יש להמשיך ולהתקדם באופן זה עד לקיר הבנוי שבקצהו השני של הפיר. 
  כדי להבטיח קיר עמיד באש, יש להתקין מכל צד של המחיצה )פנימי וחיצוני( שתי שכבות

   של לוחות גבס עמידים באש. 
  הקיר המתקבל בנוי מארבע שכבות של לוחות גבס בעובי 16 מ"מ האחת, והוא עמיד באש

   למשך שעתיים.

ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈÏÈÙÂ¯Ù†∫±∞†˜¯Ù
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    לוח אורבונד 16 מ"מ Îרוחב ‰פרופיל

F.S לוח אורבונד עמיד אש
עובי 16 מ"מ

I פרופיל שאפט פיר

פרופיל שאפט פיר 62
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פרק 7

פתרונות למניעת
מעבר קרינת רנטגן

אחד הצרכים הבסיסיים במבנים של מוסדות רפואיים, כגון: בתי חולים, מרפאות ומכוני דימות הוא הגנה 
מפני קרינת רנטגן. 

הפתרונות המקובלים כיום בענף כוללים יישום מערכות למניעת קרינה, המבוססות על לוחות גבס 
בשילוב עופרת. לאחרונה החדירה אורבונד לשוק מערכת ידידותית למניעת קרינה המורכבת מלוחות 

שליבתם בריום סולפט, ללא עופרת. 
בחירת מערכת בנייה למניעת קרינה תלויה מטבע הדברים בצורכי הפרויקט, בסוגי מכשירי הדימות 

ובעצמת הקרינה המופצת מהם. 

 DIN לאורבונד יכולת להתאים מערכת ייעודית למניעת קרינה לכל סוגי המכשירים על פי דרישת תקן
6812 בהתאם לרמת ההגנה הנדרשת.

נוסף על הגנה מפני קרינת רנטגן, מקנות מערכות אלה את כל שורת היתרונות הקיימים בלוחות גבס 
רגילים, ובכלל זה רמת גימור מושלמת לקיר, בידוד אקוסטי, הגנה מפני אש, גמישות בתכנון ובעיצוב, 

אפשרות להתקנת צנרות ומערכות בקיר וכיו"ב.

63
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X-RAY הנה מחיצה מיוחדת לסיכוך בפני קרינת רנטגן. 
X-RAY מבוססת על לוח גבס אורבונד חסין אש בשילוב פח עופרת בעובי 0.5-3 מ"מ, המבטיח 

.KV300 כושר הגנה בפני קרינה בהספק של עד

בהשוואה למבנים סוככי קרינה מבטון, מחיצת X-RAY היא פיתרון פשוט, יעיל וקל ביותר לביצוע 
ובטוח במגע ישיר )ללא חשיפה לעופרת(.

מחיצת X-RAY עומדת בדרישות תקן DIN 6812. המחיצה מיועדת ליישום במוסדות רפואיים שבהם 
מכוני רנטגן ודימות, כגון בתי חולים, מרפאות שיניים, בתי אבות הכוללים מחלקות סיעודיות וכיו"ב.

ניתן לבצע חיפוי של פתרונות הגנה מפני קרינה על גבי קירות קיימים.

 X-RAY נתוני לוח
רוחב - 600 מ"מ

אורך -  2600 מ"מ
הנדרשת(. ההגנה  לרמת  בהתאם   DIN  6812 תקן  דרישת  פי  על  )משתנה  מ"מ   12.5  - עובי 

ליישום את המחיצה בהתאם להוראות יש  כדי לשמור על רצף סיכוך אחיד מפני הקרינה,    
   היצרן  בלבד.

  בתהליך בניית המחיצה יש להשתמש בבורג 35 מ"מ. 

* נתונים טכניים ומהלך ביצוע ראה קטלוג x-ray של אורבנד.

 X-RAY

SAFEBOARDKלוח

לוח SAFEBOARD הוא פיתרון יעיל, גמיש וידידותי לסביבה לאורך כל חיי המוצר )משלב ההובלה 
עבור התקנה ושימוש ועד סילוק(.

רנטגן  מכוני  שבהם  רפואיים  במוסדות  ליישום  ומיועד   .DIN  6812 תקן  בדרישות  עומד  הלוח 
וכיו"ב. סיעודיות  מחלקות  הכוללים  אבות  בתי  שיניים,  מרפאות  חולים,  בתי  כגון  ודימות, 

ניתן לבצע חיפוי של פתרונות הגנה מפני קרינה על גבי קירות קיימים.

ניתן להתקין בלוח פתחי שרות אטומים ונסתרים וחומרי בידוד להבטחת בידוד תרמי, אקוסטי ועמידות 
בפני אש. כמו כן ניתן להתקין בלוח שקעים וצינורות חשמל, אלקטרוניקה ואינסטלציה וכן לקבוע 

דלתות, מבלי לפגוע ברמות ההגנה מקרינה שמקנה הלוח.

נתוני הלוח
הנדרשת(. ההגנה  לרמת  בהתאם   DIN  6812 תקן  דרישת  פי  על  )משתנה  מ"מ   12.5  - עובי 

אורך - 2400 מ"מ
רוחב - 625 מ"מ

משקל - 17 ק"ג למ"ר
צבע פני הלוח שנהב וצבע ליבתו צהוב.

* נתונים טכניים ומהלך ביצוע ראה קטלוג Safeboard של אורבנד.

לוח SAFEBOARD הינו פיתרון ייחודי לחיפוי קירות ולבניית מחיצות הגנה מפני 
קרינת רנטגן, המבוסס על בריום סולפט, ואינו מכיל עופרת.

יתרונות נוספים
  רמת גימור מושלמת לקיר

  בידוד אקוסטי
  הגנה מפני אש

  גמישות מרבית בתכנון ובעיצוב מחיצות ונישות
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-

-

-

-

-

-

90

107

-

-

-

-

-

-

-

48

66

-

הגורמים הקובעים את הבידוד האקוסטי ואת רמת העמידות באש של מחיצות גבס:

מספר לוחות אורבונד עם עמידות משופרת באש F.S המקובעים על שלד מחיצה מכל צד, עובי הלוחות, עובי הבידוד 
האקוסטי שבחלל המחיצה ומידת דחיסותו, המרחק שבין הניצבים והעובי הכולל של המחיצה.

להלן טבלה המפרטת מספר דוגמאות למבנה אפשרי של מחיצות, ונותנת מידע על רמות הבידוד האקוסטי ועמידות האש 
המתקבלת לכל אפשרות.

יוכל לקבל לפי בקשתו תעודה המאשרת  אתר המשתמש בלוחות אורבונד עם עמידות משופרת באש,  הערה חשובה: 
שימוש בלוחות אלו, להצגה בפני הרשויות.

ערכי עמידות באש ובידוד אקוסטי של מחיצות גבס טיפוסיות
 F.S לוחות אורבונד עם עמידות משופרת באש  

  מזרוני צמר זכוכית בעובי "2 )50 מ"מ( ובצפיפות 12 ק"ג למ"ק.
  התכונות האקוסטיות של קירות הגבס נקבעו לפי נסיונות בתנאי מעבדה אטומה בפני גלי קול באויר ונרשמה "רמת העברת  
בזמן שמדרגים שיטות בניה בהסתמך על נתונים שהושגו כתוצאה מבדיקות   )Sound Transmission Class S.T.C) "הקול
מעבדה, צריך לקחת בחשבון שהתנאים בשטח, כמו מעברים מאגפים, פתחים או מעברי אויר שנובעים מתיכנון המבנה או מבניה 
בלתי נכונה, יכולים להוריד את התכונות האקוסטיות. לכן אורבונד אינה יכולה לערוב לכך שהתוצאות שיתקבלו בשטח בזמן 

הבניה יהיו זהים לאלה המדורגים כתוצאה ממבדקי מעבדה.

50
)0.6(

70
)0.6(

תאור גרפי

תוצאות בדיקה* - בדקות

12.5

16

12.5

16

12.5

16

12.5

16

12.5

75

82

75

82

100

114

95

102

95

34

35

42

43

50

51

36

37

43

3/4

1

3/4

1

2

2

3/4

1

3/4

-

-

-

-

-

-

90

107

-

1

1

1

1

2

2

1

1

1

בידוד מידות
אקוסטי

)dB)

טבלת עמידות באש ובידוד אקוסטי

עובי לוח
)מ"מ(

ניצב רוחב
ועובי )מ"מ(

רוחב מחיצה
כולל )מ"מ(

מס' לוחות
מכל צד

איבוד
יציבות 

איבוד
כושר בידוד

איבוד
שלמות

עמידות 
באש

)שעות(

* לפי ת"י 931

נספח 1
עמידות באש ובבידוד אקוסטי
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102

120

134

125

132

125

132

150

164

145

152

145

44

51

52

38

39

45

46

51

52

38

39

45

1

1 3/4

2 1/4

3/4

1

3/4

1

1 3/4

2 1/4

3/4

1

3/4

-

135

175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135

175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

12.5

16

12.5

16

12.5

16

12.5

16

12.5

16

12.5

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

70
)0.6(

100
)0.8(

120
)0.8(

תאור גרפי

תוצאות בדיקה* - בדקות

-

118

147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

בידוד מידות
אקוסטי

)dB)

טבלת עמידות באש ובידוד אקוסטי

עובי לוח
)מ"מ(

ניצב רוחב
ועובי )מ"מ(

רוחב מחיצה
כולל )מ"מ(

מס' לוחות
מכל צד

איבוד
יציבות 

איבוד
שלמות

עמידות 
באש

)שעות(

* לפי ת"י 931

איבוד
כושר בידוד
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תוצאות בדיקה* - בדקות

152

170

184

146
176

>175
>205

>182
>222

>160
>200

132

100
130

46

51

52

57
57

50
52

51
53

57
60

52

33

1

1 3/4

2 1/4

2 1/4

3/4

1

1 3/4

1 1/2

1

-

-

-

143

-

-

-

150

158

-

-

-

143

-

-

-

149

156

16

12.5

16

12.5

12.5

16

12.5

16

16

1

2

2

3

1

1

2

2

2

120
)0.8(

70/100
)0.6(
)0.8(

50+70
70+70
)0.6(

50+70
70+70
)0.6(

100
)0.6(

70/100
)0.6(
)0.8(

תאור גרפי

תוצאות בדיקה* - בדקות

-

-

-

135

-

-

-

100

68

בידוד מידות
אקוסטי

)dB)

טבלת עמידות באש ובידוד אקוסטי

עובי לוח
)מ"מ(

ניצב רוחב
ועובי )מ"מ(

רוחב מחיצה
כולל )מ"מ(

מס' לוחות
מכל צד

איבוד
יציבות 

איבוד
כושר בידוד

איבוד
שלמות

עמידות 
באש

)שעות(

* לפי ת"י 931

WR.MR-F.S

WR.MR-F.S
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69

102

18

38

70
)0.6(

תאור גרפי

תוצאות בדיקה* - בדקות

12.5

20

82.5

0.9

36

37

1/4

1/2

90

121

1

1

בידוד מידות
אקוסטי

)dB)

טבלת עמידות באש ובידוד אקוסטי

עובי לוח
)מ"מ(

ניצב רוחב
ועובי )מ"מ(

רוחב מחיצה
כולל )מ"מ(

איבודמס' לוחות
יציבות 

איבוד
כ.בידוד

איבוד
שלמות

עמידות 
באש

)שעות(

* לפי ת"י 931

גובה מכסימאלי של מחיצה בהתאם למידות החתך של הפרופילים והמרחק בין הזקיפים במחיצות חד-שכבתיות ודו-שכבתיות המיועדות להתקנה 
באזורים שתנאי השרות בהם מתאימים לרמות 1,2 או 3 או לרמה 4 עבור מחיצות דו-שכבתיות בלבד, ושסוגם בהתאם לעומס האנכי האקסצנטרי הוא 

"0" )כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 1503(.

נספח 2
נתונים לתכנון מחיצות גבס )הגדרת רמות שרות 

של מחיצות( ע"פ ת"י 1924

גובה מקסימאלי של המחיצה )מ"מ(
המרחק בין הנצבים )מ"מ(

עובי לוחות 
הגבס 
)מ"מ(

3700

3900
4500

4600
5400

5600
4300

4500
5100

5300
6100

6400

305

מידות חתך 
הפרופיל של
הניצב )מ"מ(

מספר 
השכבות 
610במחיצה

3500

3700
4200

4400
5100

5400
4100

4300
4900

5100
5900

6200

406

3600

3800
4400

4500
5200

5500
4200

4400
5000

5200
6000

6300

12.5

16
12.5

16
12.5

16
12.5

16
12.5

16
12.5

16

רוחב: 50

עובי: 0.6
רוחב: 70

עובי: 0.6
רוחב: 100

עובי: 0.6
רוחב: 50

עובי: 0.6
רוחב: 50

עובי: 0.6
רוחב: 100

עובי: 0.6

מחיצה
חד- 

שכבתית

מחיצה
דו- 

שכבתית

BS 5234 )2( ומתאימים לדרישות KNAUF-GREAT BRITAIN נתוני התכנון בטבלה לקוחים מנתוני התכנון*

מרחק צירי בין ניצבים

12.5

16

12.5

16

1

1

2

2

175

180

200

215

150

)0.8(

610 407 305

6600

7200

7200

7900

5500

5900

6300

7100

4800

5300

5600

6100

גובה מחיצה )מ"מ(
במצב חמור של שירות

407 305

7500

8300

8300

9100

6300

6800

7200

8100

5500

6000

6400

7000

גובה מחיצה )מ"מ(
במצב מוגדר של שירות

610 407 305

8300

9100

9100

10000

6900

7400

7900

8900

6000

6600

7000

7700

גובה מחיצה )מ"מ(
במצב בינוני של שירות

610

גודל הזקף
ועוביו מ"מ

עובי הלוח
מ"מ

מספר לוחות
מכל צד

רוחב מחיצה
כולל

טבלה לגובה מירבי מומלץ*

FireBoard

FireBoard
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תוצאות בדיקה* - בדקות

רמת השירותתאור רמת השירותפרוט תנאי השירותדוגמאות

- בבתי מגורים: בתוך דירות 
  מגורים;

- בתי אבות;
  משרדים ומוסדות ציבור שאינם  

  מיועדים לקבלת קהל 
  )לרבות דרי רופאים(;

- בבניינים שאינם בנייני משרדים:  
  בחדרים שאינם מיועדים

  לקבלת קהל.

קיימת סבירות נמוכה לתקלות 
או לשימוש בלתי תקין )החלל 
הסמוך למחיצה נמצא בשימוש 
דרגת  בעלת  אוכלוסייה  של 
תקין  לשימור  גבוהה  אכפתיות 

של המקום(.

מצב קל של שרות

מצב בינוני של שרות

מצב מוגבר של שרות

מצב חמור של שרות

1

2

3

4

5

- בבתי מלון: בחדרי האורחים  
  ובחללים ציבוריים;

- בבתי מגורים: בחללים שמחוץ  
  לדירות המגורים; 

- בחדרי משרדים ובמוסדות
  ציבור המיועדים לקבלת

  קהל )א'(;
- בבתי חולים, במוזיאונים,

  בבתי מסחר ובחנויות:
  בחללים הציבוריים שבהם;

- מחיצות בין דירות

קיימת סבירות מסוימת לתקלות 
)החלל  תקין  בלתי  לשימוש  או 
הסמוך למחיצה נמצא בשימוש 
דרגת  בעלת  אוכלוסיה  של 
אכפתיות סבירה לשימור התקין 

של המקום(

- מעונות סטודנטים;
- בנייני צבא;

- חדרי מגורים באכסניות נוער 
  ובפנימיות נוער;

- כיתות לימוד;
- בקניונים: במעברים וברחבות  

  הציבוריים.

קיימת סבירות גבוהה לתקלות 
או לשימוש בלתי תקין )החלל 
הסמוך למחיצה נמצא בשימוש 
דרגת  בעלת  אוכלוסייה  של 
אכפתיות נמוכה לשימור התקין 

של המקום(

- במועדוני נוער, בתי ספר, 
  בבנייני צבא, באכסניות נוער  

  ובפנימיות נוער: בחללים  
  הציבוריים שבהם.

עקב  לתקלות  מועד  המקום 
בשל  או  המתבצעת  הפעילות 
)החלל  תקין  בלתי  שימוש 
הסמוך למחיצה נמצא בשימוש 
בתדירות גבוהה של אוכלוסייה 
תקין  לשימור  אכפתיות  חסרת 

של המקום(

- מחיצה המפרידה בין חלל  
  פנימי לפיר הבניין;

- מחיצה המפרידה בין חלל  
  פנימי לחלל מדרגות

עבור  כמוגדר  שירות  תנאי 
רמות 4-1, במקרה של קריסת 
נפילה  סכנת  קיימת  מחיצה 
למפלס נמוך יותר )ראו ציור 1(

ברמות  כמוגדר  שירות  מצב 
המחיצה  כאשר   ,4-1 השירות 
מותקנת בין אזורים הנמצאים 
של  בהפרש  שונים  במפלסים 

60 ס"מ לפחות

הערה לטבלה:
)א( חדרי משרדים ומוסדות ציבור שהייעוד העיקרי שלהם הוא לשרת
את הקהל הרחב במשך רוב שעות הפעילות כגון: משרדי הביטוח הלאומי.

נספח 2.1
ת"י 1503
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2

0.8

1.8

1.8

1

3

0.25

0.8

1

לוח גבס רגיל 16/2.5 מ"מ

ניצב מגולוון 70 מ"מ

מסילה מגולוונת 70 מ"מ

בורג גבס 25 מ"מ

בורג פח 12 מ"מ ראש גדול

בורג למיתד 35 מ"מ

מיתד

מרק רב תכליתי

סרט שריון

מגן פינה

פס איטום 5/50 מ"מ

תופסן סרט 66 ס"מ

צמר זכוכית "2

מ"ר

מ"א

מ"א

יח'

יח'

יח'

יח'

ק"ג

מ"א

מ"א

מ"א

יח'

מ"ר

1.9

25

4

1.3

27

30

5.3

1.8

מחיצה 10 מלוחות 16/12.5 מ"מ
כמות למחיצה מרחק בין ניצבים:פריט

610 מ"מ                    407 מ"מ
מחיר יחידה סה"כ מחיריח'

סה"כ

(STRONG)

נספח 3

בפרק זה מספר דוגמאות לתצרוכת החומרים הדרושה ל-1 מ"ר של מחיצה/ציפוי קירות.

תצרוכת חומרים ל-1 מ"ר
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4

0.8

1.8

1.8

1

3

0.25

0.8

1

לוח גבס רגיל 12.5 מ"מ

ניצב מגולוון 70 מ"מ

מסילה מגולוונת 70 מ"מ

בורג גבס 25 מ"מ

בורג גבס 45 מ"מ

בורג פח 12 מ"מ ראש גדול

בורג למיתד 35 מ"מ

מיתד

מרק רב תכליתי

סרט שריון

מגן פינה

פס איטום 5/50 מ"מ

תופסן סרט 66 ס"מ

צמר זכוכית "2

מ"ר

מ"א

מ"א

יח'

יח'

יח'

יח'

ק"ג

מ"א

מ"א

מ"א

יח'

מ"ר

1.9

25

25

4

1.3

27

30

30
   
5.3

1.8

מחיצה 12 מלוחות 12.5 מ"מ )שתי שכבות מכל צד(
כמות למחיצה מרחק בין ניצביםפריט

610 מ"מ                    407 מ"מ
מחיר יחידה סה"כ מחיריח'

סה"כ

1

0.8

0.5

1.5

0.25

1

לוח גבס רגיל 12.5 מ"מ

אומגה 21 לציפוי קיר

פרופיל J )מסילה לאומגה(

בורג גבס 25 מ"מ

בורג פח 12 מ"מ ראש גדול

בורג למיתד 35 מ"מ

מיתד

מרק רב תכליתי

סרט שריון

מגן פינה 

פס איטום 5/50 מ"מ

תופסן סרט 46 או 66 ס"מ

צמר זכוכית "1

מ"ר

מ"א

מ"א

יח'

יח'

יח'

יח'

ק"ג

מ"א

מ"א

מ"א

יח'

מ"ר

1.8

13

5

5

5

2.6

1.3

2.6

17

7

7

7

3.4

1.8

כמות למחיצה מרחק בין זקיפים:פריט
610 מ"מ                    407 מ"מ

מחיר יחידה סה"כ מחיריח'

סה"כ

חיפוי קיר מלוחות 12.5 מ"מ על שלד פרופיל אומגה
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1

0.8

0.5

1.5

לפי הצורך

0.9

1

לוח גבס רגיל 16/12.5 מ"מ

F-47 / C-60 פרופיל

F-47 / C-60 מסילה ל

זוויתן חיבור

בורג גבס 25 מ"מ

בורג פח 12 מ"מ ראש גדול

בורג למיתד 35 מ"מ

מיתד

מרק רב תכליתי

סרט שריון

מגן פינה

פס איטום 5/50 מ"מ

תופסן סרט 46 או 66 ס"מ

צמר זכוכית "1

מ"ר

מ"א

מ"א

יח'

יח'

יח'

יח'

יח'

ק"ג

מ"א

מ"א

מ"א

יח'

מ"ר

1.8

1.4

13

5

5

5

1.3

2.6

2

17

7

7

7

1.8
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Orbond Boards and 
solutions for walls 

 
Translation of pages 25 & 36-42 
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Orbond specification for the implementation 
of plaster partitions 

 

Gypsum walls can be installed on any rigid, stable and flattened infrastructure, such as: concrete floor, 
flooring tiles,  
Glued carpet or wooden floor. The installation is easy, simple and extremely fast and includes five main steps: 

 

Transport and storage:  

 The Orbond plates should be stored at the site, in a dry place in the warehouse or inside the building, 
with the plates placed horizontally on top of each other only. In the case of stacking the boards on a 
concrete floor, they should be raised above the floor in order to prevent moisture from entering the 
plates.  

 Do not transfer gypsum boards on a rainy day without proper protection. Transportation from the 
factory will be on covered and protected surfaces.  

 The plaster boards will be new, complete, with no cracks or blemishes on their faces or in their 
professions. If defective boards are found, they cannot be repaired and smoothed after assembly, they 
will be removed from the site and other boards will be replaced. The decision to do so is at his discretion 
Sole Site Engineer or Site Inspector. Local defects approved will be corrected in accordance with the 
instructions and instructions of Orbond. 

 

General: 

 Generally installed plaster partitions will do on top of the finished floor. 
 

Cutting boards  
 The gypsum board should be cut through an incandescent blade, first cut the surface of the board 

and only after breaking the board in the groove line should be cut on the back.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marking 

The marking is the location of one side line of the skeletal track rather than the plasterboard line.  

 The markings should usually be made first on the floor, and only then copied to the ceiling.  
 When marking, consider the thickness of the board / gypsum boards, and deflect the mark 

accordingly, in order for the dimensions of the space obtained will match the dimensions in the 
program.  

 If doors are planned, mark the width of the opening with an addition of 1 cm from the general 
width of the doorframe.  
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Fixing the bottom rail:  

 A sealing and separation strip should be placed on the floor parallel to the marking line, 
along the track in the center. 

 Cut the tracks to the required length. 
 Place the track on the sealing strip according to the marking lines. 
 Drill holes through the tracks to the floor at distances of about 60 cm apart, the first hole at 

a distance not exceeding 10 cm from the edge, and the holes must be 1 cm deeper than the 
length of the brace. 

 Insert compatible dibbles and screws into the holes to secure the rails. 
 When connecting rails to the floor and ceiling for partitions standing together, a gap must be 

left between the tracks to allow threading board / gypsum boards to an orb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fixing an end point 
 

 Cut the perforated height to about 1 cm less than the height of the floor. 
 A sealing and separation strip should be attached to the vertical back, the sealing line shall be longer and protruding on both 

sides of the perpendicular.  
 The perpendicular to the bottom rail should be threaded, attached to the wall, and the position of the perpendicular should be 

marked on the wall.  
 Drill holes through the perpendicular to the wall at distances of about 60 cm apart, the first hole in the distance should 

not exceed 20 cm from the edge, and the holes must be 1 cm deeper than the length of the brace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Similarly, the endpoint of the partition must be installed.  
 When connecting to a standing plaster partition, the perpendicular to the gypsum board must be 

connected to a parallel perpendicular position at the point of connection and located in the space of the 
standing partition.  

 Attach a top rail to the constructive ceiling on a sealing strip and separate the two after 
installation, ensure that the bracket fits the type of ceiling. (Concrete, ytong, etc.).  
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Accessories compostion: 
 

 Placing extras embedded in the tracks at distances of up to 60 cm (center to center). The pedestrians must 
be about 1 cm shorter than the height of the floor except for loose ends, stand at the intersection of 
partitions and perches used for door frames and windows.  

 In wet rooms or in partitions where ceramic or marble tiles are glued, the distance between the centers 
of the posts Should not exceed 40 cm. 

 If necessary, connecting the extruders to the tracks will be done by tin screws to a tin or by a manual 
clamping device Skeleton components to each other. 

 Between the two upper and lower rails shall be made of one unit without intermediate connections.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assembling Orbond Boards 
 

 Do not use orbond plates less than 12.5 mm thick as a single layer. 
 You should start assembling boards orbond on one side of the skeleton. 
 The first orb-board has to be mounted and attached to the existing wall and ceiling, leave a 

gap of 1.0-1.5 cm from the floor by using sandalwood.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 The additional Orbond panels will be attached to each other and will be attached to the ceiling.  
 If the ribbons are to be connected to the fuse, do not connect the gypsum board to the orbond with 

one side of the connection being a cut gypsum board.  
 Install pipes (water, electricity) and fix isolation mats with tape clips.  
 Orbond plates should be mounted on the other side of the frame. The first Orbond board will be 

60 "wide cm, so that the cut side will be facing the existing wall.  
 The plates should be connected to at least 3 extras, with the maximum distance between the 

posts not exceeding about 60 cm.  
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 Do not create a meeting of two orbond panels on the same side of the partition.  
 In a two-layered partition, the shift will be double, so that there will not be a meeting of two orbond plates on top of 

it on one side of the partition. 

 Do not create a meeting of 4 Orbond panels at one point. 

 Do not leave free-standing extras in screws that are not attached to screws to the boards of the Orbond.  
 Fill the gap between the bottom edge of the orbond board and the floor with acrylic mastic after cleaning the 

spacing from gypsum residue, to prevent moisture absorption from the floor and to improve the acoustic insulation. 
 
 

 

Installation using screws 

 

 Screw the screws from the center of the board up and down at a distance of about 25 cm along the edge of the board 
and about 30 cm in the center. The screw head is approximately 1.0 cm away from the edge of the board.  

 In wet rooms, vertically installed in erectors, the maximum distance between the screws on the edges of the board will 
be 200 mm and the center of the board 250 mm. In horizontal installation the maximum distance between the screws in 
the middle of the board and on the edge of the board will be 180 cm.  

 Do not attach screws through an orbond board at the junction point of the perpendicular and the rail.  
 In a two-layered partition, the first layer of the first ribbons should be connected to at least 60% of the standard 

screws and in the second gypsum board layer. 

 The screw should penetrate below the surface of the board about 0.5-1.0 mm, without tearing the paper. 

 The screw should be made with a screw-type screwdriver, with a mechanical brake and clutch. 

 

Assembling door lintels and windows 

 

 On either side of the door openings, reinforced tin posts shall be mounted at least 1.25 mm thick or 0.6 mm thick 
with wood filling for each perpendicular section and height of the posts. The tree used to fill the posts will be a dry, 
dry, insect-treated tree, cut into rounded corners.  

 The backs of the pedestals should be directed towards the opening so that they can be used as doorposts for 
assembling the door brackets (lintels). 

 The stabilizers should be connected to the floor and to the ceiling with a stabilizer thickness of 2.0 mm.  
 The stabilizing sandals should be attached to the floor, ceiling and mezuzah posts so that the function of the partition, the 

rectangles and the doors will not be damaged by frequent door slamming and no cracks or signs of loosening will appear. 

 Above the rectangle, a horizontal track connected to the mezuzah posts must be installed.  
 At least one perpendicular to the mezuzah should be fixed above the door rectangle, in order to form a basis for 

the encounter between the boards and the reinforcement.  
 In the installation of fire protection doors, the mezuzah stands shall be at least 1.25 mm thick without the use of 

wood fill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 The door bolts (lintels) should be connected to the mezuzah burners by matching screw 
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 Door or window openings should not be connected to earthen boards. Further to the openings in the hatch, not vertically 

or horizontally, the connection shall be at least 15 cm from the corners of the opening.  
 The extras that serve as mezuzahs for the installation of window rectangles (lintels), will be regular extras that will be fixed 

mechanically to the tracks.  
 Above the height of the rectangle and below it, horizontal tracks will be installed that will be connected to the mezuzot. 
 At least one perpendicular to the mezuzah should be placed above and below the rectangle to create a base for the 

encounter between the gypsum board and the ribbons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Defragmentation of joints 
 

 Clean the surface of any dirt, grease and other materials that may damage the paste of the soup and the armor film. 
 Fill intervals greater than 3 mm (if any) with Perlfix reinforced adhesive or Uniflott before bonding the armor film, and 

wait for full drying.  
 Defragmenter must be carried out only after the completion of mounting of the ribbons on both sides of the partition and 

the completion of all screws.  
 Defragmentation will be carried out using prepared Compound Compound soup in 28 kg cans on a chalk base or 

powdered powder based on gypsum in 5 kg. Uniflott bags 
 Final smoothing and preparing for the color It is recommended to make a super-prepared soup in 28-kg cans on a chalk base, 

and add no mixture to the prepared soup paste.  
 Fusion of joints should be performed within the gap created by the connection between two orbond plates. 
 The role of the drawback is to allow the filling of a soup and an armored film (paper ribbon or fiberglass mesh) 

without sticking out of the board, so that smooth and smooth surfaces are accepted.  
 The role of the soup and the armor film, to create a strong bonding layer between the gypsum boards and the orb and to 

create one piece. The armor film should be placed in the center of the seam with its outer side facing the gypsum board.  
 The duster should be performed in 3 thin layers until a straight flat surface is obtained. Thick filling of the soup will cause 

shrinkage and cracking during the drying process. 
 Wait for full drying between the different layers, 12-24 hours, depending on the weather.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 When connecting to a rigid component of the structure, the armor film should only be placed on an orbond board adjacent 
to the hard drive. In no case does the nurse interface between a plaster partition and a rigid component of the structure, by 
connecting the armored film or a joint protective corner.  

 In the connection between a plaster partition and a plaster partition or a gypsum ceiling or plaster ceiling, the armor 
film should be placed on both.  

 Inner corners should not be made of fiberglass mesh. 
 Do not perform protection on external corners of paper tape or fiberglass mesh. 
 External corners that are subject to mechanical damage should be used only in hard protective corners with paper or paperless. 

Do not use for this purpose a variable corner provided in rollers.  
 To connect a metal shield to a paperless corner, a dedicated fixing device should be used. (See attached draft). 
 Under the roofing of walls or ceilings at high temperatures such as: under roof shingles, walls, etc., do not use fiberglass 

mesh tape.  
 The heads of the screws should be covered with soup in 3 layers. 
 In the connection between an orbond partition and a concrete wall or pillar or a wall built on one level, a controlled expansion 

joint (suture) shall be made to prevent the formation of an uncontrollable crack at the joint.  
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the planner or commissioner has a number of finishing levels to perform the splitter and to paint the 
partition: 

 

Basic Finish Level I  

 Brush joints and screw heads only with 3-layer Joint Compound Paste Paste. 

 Fine polishing should be polished, preferably with water paper with a 120 core. 

 Paint the partition in water-based paint, roll or spray. According to the manufacturer's instructions. 

 

 Comb joints and heads of joint compound paste cream in three layers. 

 The desired polishing should be polished with water paper with a 120 core.  
 Apply a thin layer of super soup that spills over all the surface of the orbond plates (as if it were a primer) 

for a uniform texture and blurs the joints.  
 Paint the partition in water-based paint, roll or spray according to the manufacturer's instructions. 

Excellent 

finish level III  
 This level of finishing is required when the surface of the partition is exposed to natural or artificial light with 

high intensity, such as: daylight from large windows and exposure to the sun, halogen lamps installed on the 
sides of the partition.  

 Joints and heads of screws should be combined with three-layer joint compound paste. 

 The desired polishing should be polished with water paper with a 120 core.  
 Apply a thick layer of powdered Finish A or 3 layers of superfluice to create a uniform surface, hide the location 

of the joints and obtain a water-based paint or oil paint according to the manufacturer's instructions. 

 

Sometimes when painting works occur long after the assembly date, especially in places exposed to strong 
sunlight, the gypsum boards may change to yellowish brown. In these cases it is necessary to paint in a base 

color on a solvent basis, and only later on water-based paints. 

 

Tile finish in wet rooms 
 

By affixing tiles to the boards of the Orbond, the maximum weight of the tiles will be 30 kg per square meter. 
In a single-panel coating, the maximum weight is 85 kg / m 2, covered with double boards. The maximum 

weight is 115 kg / m 2. Maximum permissible height is 3.5 m For application of over 30 kg, use a net or metal 
bars that are directly attached to the partition wall. 
 

The adhesive will be applied using acrylic adhesive (D lotion) as defined in the 4004 part 1, such as Tilco-D 
of Orbond, which should be smeared and smoothed at a thickness of 7 mm, the tiles will have a maximum 
absorption of 5%. 

 

Creation of drills in the Orbond plates 
 

Preparation of drills for end fittings of plumbing, electrical and other systems should be performed using a 
glass drill 
 

Or a spindle saw or a gypsum board. The size of the hole is determined by the size of the accessory. 

 

Tolerances and anomalies  

The deviation of the vertical partition - a, will not be greater than that obtained in the formula 
 

Height of the examined section (meters) 

 

3 

in the case it's not  greater m - 10mm 

 

 The deviation of the partition from the plane shall not exceed 3 mm per 2 m long. 

 The partition deviation from the planned location should not exceed 10 mm 

 
√ * a = mm 
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Separation barrier between apartments 

 

Method for implementing parts for separation between apartments, between offices with the same purpose  
Different ownership and spaces requiring special protection. 

 

The unique advantages of separation between apartments:  

 The strength of the resulting partition is particularly high 

 High acoustic insulation 

 Very high resistance to fire 

 Flexibility in changes (placement of walls) 
 
 

 

Option A 
 
At the base of the method are two construction systems, including a 12.5 mm or 16 mm fireproof gypsum 
board, an acoustic insulation mattress on either side of the board and two additional layers of fireproof gypsum 
boards of 12.5 mm or 16 mm thickness on either side of the wall.  
The wall thickness obtained is 202.5 mm to 220 mm, depending on the thickness of the panels. 

 

Distance between the 

posts on the same side 

of the partition (mm) 

Thickness of the 

gypsum boards (mm) 

Thickness including 

partition (mm) 

Fire resistance 

(minutes) 

Sound Landing 

(dB) 

400 12.5 204 120 57 

16 220 147 58 

s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See Drawing A26 for Detail  
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Translation of pages 57-60 & 63 

Chapter 6 

Fire resistance solutions 

One of the outstanding advantages provided by Gypsum’s plaster solutions 

Orbond is their long resistance to fire. 

Israeli Standard for Testing Fire Resistance of Components in the structure refer to three 
parameters: integrity, Stability and isolation. 

Based on this standard, walls built of gypsum boards are resistant to fire for a long period of time (up 
to two hours or more) in low wall and ceiling thicknesses, compared to construction in blocks. 

Israeli Standard for the Classification of Building Materials refers to the reactions of the building 
materials to the fire, and examines three indicators - the degree of flare, the density of smoke, the 
distortion of the shape and the breakdown of the material. For completely flammable materials. 

All gypsum systems provided by Orbond for durability 

Fire classified as V-4.3 to VI-4.4 

For buildings with increased risk of fire, such as warehouses containing flammable materials, 
chemical laboratories, etc., Orbond provides dedicated gypsum systems with improved fire 
resistance. 
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Orbond Fire shield F.S 

Panel with improved fire resistance (pink) 

The Orbond board F.S is a plate with a high classification to fire V.4.3, and its core has been added 
and Ramcolite energy charger and glass fibres to improve the duration of fire resistance and 
strength. 
The board is designed for buildings that require improved fire resistance, and is used for the 
application of fire-retardant partitions, wall cladding and steel construction and for surfacing shafts 
and walls. 

Geometric data: 

Thickness - 12.5 mm / 16 mm 
Length - 260 cm / 280 cm / 300 cm / up to 360 cm on special order 
Width - 120 cm 
Weight - 12.5 mm - about 9.2 kg / 16 mm - about 11.5 kg 
Edge shape - regular / phase cutting on two sides / phase on 4 sides 

Fire Board 

Fire Board is a gypsum board coated with glass fibres, with a maximum classification of fire 
according to IS 755 - not completely combustible. (VI-4.4) 

The board is designed for buildings / spaces that require maximum fire classification and is used for the implementation of 
fire retardant partitions, wall cladding and steel constructions and for surfacing shafts and shavings. 

Geometric data: 

Dimensions - Thickness - 12.5 mm / 20 mm / 25 mm 
Length - 200 cm / 225 cm 
Width - 120 cm 
End shape - standard cut 

*Fire resistant partitions should be assembled in the manner that they were assembled in the fire 
test (according to IS 931). 
*Use the joints and fill holes in the putty (UNILOFT) 

Protection from fire on steel constructions 
Using the Orbond panels 

General: 

Steel loses a significant portion of its strength due to high heat, so it is important to protect steel 
components from fire. The use of Orbond panels to cover and protect the steel from heat proved to 
be very effective. The connection between the ribbons and the steel components must be a 
connection that allows them both freedom of movement (a sliding connection), using a 0.6 mm thick 
steel tee, and the clamp attaches to the steel profiles to attach a F47 or C60 profile without screws. 
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The course of implementation 
Covering a stub (stand-alone page) 

 The fasteners shall be placed on the structural steel sheet, at distances 
not exceeding 100 cm apart. 

 Four F-47 profiles should be cut along the full length of the steel sheet 
(floor to ceiling) and attached to the cladding fittings on the steel sheet. 

 16 mm fire bolt panels must be cut according to the widths obtained 
around the column, including the dimensions of the column profile and 
the dimensions of the connection fittings and the panel profiles (F-47). 

 Orbond plates will be attached to the tin construction bearing them, 
using 3.5x3.5 plasterboard, ensuring that there are no protrusions in the 
corners. When the steel column is higher than 3 m, horizontally linked 
from the F-47 profile will be installed at the horizontal end of each panel, 
so that all the connections between the boards of the Orbond will be on 
the F-47 profile. Care should be taken to shift from horizontal regulators. 

 The second layer panels will be mounted on the first layer boards, with 
longer screws that will ensure penetration of at least 10 mm into the 
threaded metal profiles, which should also be avoided by horizontal axis, 
second. 

 Corner shields should be installed on the outer corners of the second 
board layer. 

Connecting a plaster partition to a sloped bottom 

 The page must be covered with two layers of 16 mm fireproof 
gypsum boards, as described above. 

 The galvanized sheet must be fixed to the column, so that the 
base of the zipper is attached to the covering slabs. The fixation 
will be done using long plaster bolts, which will be passed through 
the two gypsum board layers and will ensure penetration of at 
least 10 mm into a backup profile, which will be placed in a 
completely vertical position and fixed to the bottom of the 
planned partition. 

 Covering the gypsum boards, after installing the upper rails, will 
be done normally. The planned partition does not have to be 
covered with fireproof gypsum boards. 

Covering steel beams with concrete walls 

 Fix the fasteners on the lower flanks of the steel beam at distances not 
exceeding 100 cm apart. 

 Four F-47 profiles must be cut along the full length of the steel beam and 
fastened to the cladding fittings on the steel beam. 

 Two channel profiles (or J profiles) must be installed on the ceiling on either 
side of the steel beam just above the outer edges of the F-47 profiles set on 
top of the beam. 

 16 mm dry gypsum boards must be cut according to the widths obtained 
around the beam, including dimensions of the beam profile and the 
dimensions of the connection fittings and profiles (F-47) bearing the panels. 

 Connecting the first layer of gypsum boards will first, to the bottom of the 
beam, with slabs cut from the front to the appropriate width. After that, the 
first layer of the sides of the beam will be covered. All connections between 
the gypsum boards (length) will be on top of the F-47 backup profiles 

 After the first layer has been covered, the second layer will be covered with 
a twist of the joints, especially in the corners. 
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Special profiles - Shafts 

A variety of special profiles adapted to gypsum systems, designed for unique and unusual functions, 
or for exceptional construction requirements. 

 

Unique sectional profiles of shafts walls 

 Galvanized steel profile profiles, including tabs, designed for installation of plaster systems in shafts 
and shafts. Their uniqueness is that they allow the installation of gypsum boards on both sides. 
While standing on one side of the wall, in maximum comfort. 

 The unique shape of the profiles enables the installer to stand on the floor of the floor and connect 
the plasterboard to 16 mm thick plasterboard using screws, without any effort. 

 Two gypsum boards, including thermal and acoustic insulation mats, can be installed on either side 
of the wall. The slabs facing the shaft are cut in advance to half (60 cm) and are installed inside the 
profiles, and the panels installed on the floor are full width panels. 

 The resulting shaft is made up of four layers of gypsum boards that burn for two hours. 

Profile of Shaft I 

 H-shaped profile profiles, which include double sided tabs and length grooves, are designed to install 
gypsum systems in the shell walls of elevator shafts, mechanical systems, air conditioning channels 
and stairwells. 

 The walls are of "shaft profiles", allowing for the installation of all gypsum boards on both sides of 
the wall, while standing on one side without effort. 

 The tracks used to install shaft walls are of a type and width adjusted to the width of the plenum. 

 After installing the two tracks (bottom and upper) at the edges of the concrete ceiling in the 
direction of the shaft, they should be installed on the wall of the building that borders the vertical 
shaft of the shaft, and into the vertical track and horizontal tracks a 25.4 mm (Or a board 

 At the free end of this panel, a shaft profile type must be installed and inserted into a rigid, fire-
resistant backbone. Continue this way up to the built-up wall at the other end of the shaft. 

 To ensure a fire-resistant wall, two layers of fireproof gypsum boards must be installed on each side 
of the partition (internal and external). 

 The resulting wall is made of four layers of 16 mm thick gypsum boards and is resistant to fire for 
two hours. 

 

 

 

 

 

            

shaft profile        shaft profile I 
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Appendix 1 

Fire resistance and acoustic insulation 

The factors that determine the acoustic insulation and the level of fire resistance of plaster 
partitions: 

The thickness of the plates, the thickness of the insulator F.S. The number of boards with an 
improved resistance to the acoustic fire in the partition space and its density, the distance between 
the posts and the overall thickness of the partition. 

The following table lists several examples of possible partitions, and provides information on the 
levels of acoustic insulation and the fire resistance obtained for each option. 

Important Note: A site that uses Orbond panels with improved fire resistance will be able to obtain a 
certificate confirming the use of these panels for presentation to the authorities. 

Resistance to fire resistance and acoustic insulation of typical plaster partitions 

 Orbond plates with improved fire resistance F.S 

 Thick glass wool mattresses "2 (50mm) And 12 kg per cubic meter. 

 The acoustic properties of the plaster walls were determined according to experiments in sealed 
laboratory conditions against sound waves in the air and recorded "sound transmission class" (STC) 
while measuring construction methods based on data obtained as a result of laboratory tests, Air 
passages that result from the design or incorrect construction of the structure can reduce acoustical 
properties, so Orbond cannot guarantee that the results obtained during construction will be the 
same as those of laboratory tests. 

Fire Resistance and Acoustic Insulation Table 
 
 

Graphic description 

Measurements  
Acoustic 

insulation 
(dB) 

 
Fire 

resistance 
(Hours) 

Test results * - in minutes 

Panel 
thickness 

(Mm) 

No. of 
Panels 

From every 
side 

Width and 
thickness 

(mm) 

Partition 
width 
(mm) 

Loss of 
stability 

Loss of 
integrity 

Loss of 
isolation 
capacity 

 
12.5 1  

 
 
 
 

50 (0.6) 

75 34 3/4 - - - 

 
16 1 82 35 1 - - - 

 
12.5 1 75 42 3/4 - - - 

 
16 1 82 43 1 - - - 

 
12.5 2 100 50 2 - - - 

 
16 2 114 51 2 - - - 

 
12.5 1  

 
 
 

70 (0.6) 

95 36 3/4 90 90 48 

 
16 1 102 37 1 66 107 107 

 
12.5 1 95 43 3/4 - - - 

 

 

 
16 

 
1 

 
102 

 
44 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

See Drawing A26 for detail 
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Translated Orbond Fire resistant Gypsum board certificate 
 
Israeli standards institute  
 

Order details: 

Applicant's name: Orbond gypsum industries and products ltd. 

Address: A. Tavor Afula industrial area 0018000 

Application date: April 18th 2017 

 

Product description: 

A sample of a panel with a gray coating on both sides referred to by the customer as a FIREBOARD 

gypsum made by Knauf, Germany 

The sample was taken on: March 1st 2017 

The sample was chosen by: Applicant 

Application place: no information 

 

Nature of the test: 

Classification of the product according to Israeli standard 755 "classification of the combustion of 

construction products and building elements - methods of testing and classification according to the 

results of the test (July 2013) is identical to European standard EN 13501-1: 2007 

The document contains 4 pages and can only be used in full  

The test results in this document refer only to the item being tested 

Summary: 

This Classification certificate summarizes the results of the test in certificate 9711905150 (the 

combustion heat test). (See details in the body of the document) 

 

Signature: Gadi Berlin                                                                                             Signature: Dr. Ricardo Gora  
Position: inspector engineer                                                                                 Position: head of fire safety  
 

 

Date: May 3rd 2017 
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page number 2 of 4 

2. Product Details 

2.1 Product description 

-Sample board with gray coating on both sides referred by the customer: FIREBOARD gypsum board 

made by Knauf, Germany 

2.2 Product Dimensions 

-Sample dimensions: 100x100 cm; average thickness: 25mm 

-Mass per unit area: 20202 g/m2 

-Mass per unit volume: 808 kg/m3 

3 Test certificates and their results 

3.1 test Certificates 

Name of laboratory Name of customer Certificate number standard 

Fire Safety Industry 
Israeli standards institute 

Orbond Gypsum 
Industries and its 
products Ltd. 

9711905150 ISO 1716:2010 

 

3.2 Test results 

Test method Parameters Number of 
tests 

Results Criteria of Rank 
A1 

Fit to meters Parallel 
parameter 

Parallel 
parameter 

Matching 
Conditions 

ISO 1716:2010 
The main component 
White Gypsum core 
 
External component 
(not primary) 
Gray tinted coating 
 
The whole product 

 
 
PCS(MJ/kg) 
 
PCS(MJ/m

2
) 

 
 
 
PCS(MJ/kg) 

 
 
3 
 
5 (*) 
 
 
 
 

 
 
(-) 
 
(-) 
 
 
 
(-) 

 
 
-0.0902 
 
0.3165 
 
 
 
0.03 

 
 

≤2 
 
≤2 
 
 
 
≤2 

 
 
(-) 
 
(-) 
 
 
 
(-) 

(-) Not applicable 

(*) see section 9 of the test certificate No. 9711905150 

Note: 

For the decoding of markings and initials, see appendix A to this certificate. 

Since the main component of gypsum core is obtained A1 classification without testing in 

accordance with the decision of the European commission 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23). 

Therefore, a flammability test according to IS 1182 standard is not required. 
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page number 3 of 4 

4 Classification and application of the product 

4.1 Certificate Classifications 

The product was classified in accordance with paragraphs 11 and 15 of the Israeli standard 755 of 

July 2013 

4.2 Classification 

Panel with gray coating on both sides referred to by the client: FIREBOARD gypsum board made by 

knauf, germany, classification by its reaction burned to grade A1 

The Additional classification According to smoke density: Not applicable 

The Additional classification According to the disintegration of the product and the distortion of its 

shape in the examination: Not applicable 

 

Disintegration and 
deformation of the shape 

 Smoke density  Response to Fire 

- - , - - - A1 

 

Classification by response to fire: A1 

4.3 Application domain (terms of use) 

The classification of the product is valid for the following final terms of use: 

 Product features pursuant to section 2 of this certificate. 

 

 

 

 

 

 

 

Tel-Aviv May 3rd 2017 
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page number 4 of 4 

Risk decoding and acronyms 
 

ΔT                             High temperature 

Δm                           Weight loss 

Fs                              Spread of flame 

FIGRA                      Promotes the rate of fire growth 

LFS                           Spread of side fire 

PCS                          Gross caloric potential 

PCI                           Net caloric potential 

SMOGRA                The rate at which smoke is created 

tr                              Duration of combustion 

THR600s                    General heat release within 600 seconds 

TSP600s                     General smoke release within 600 seconds 
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17/03/2019 30 mins Fire Rated Doors - FW30 Model

http://www.rb-doors.com/Fire-Doors/1634 1/1

+972-8-6794860+972-8-6794860

30 mins Fire Rated Doors -
FW30 Model
Single or Double-leaf Fire Door model FW30 is a 30
min fire rated door, meeting with Israeli and
International fire regulations, providing
outstanding protection for various types of
commercial and residential buildings, industries
and institutions.
Technical specification

For price quotes, dial
+972-8-6794860+972-8-6794860

Copyright © 2019 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved

All copyrights in respect to any part of this site are the property of RB-DOORS (08) Industries Ltd. This site is

intended for viewing only. No copying, distributing, duplicating, publishing, displaying or broadcasting, the

Company services are trademarks of the Company and are not to be used without the company's prior

consent.

General Description: Door leaf with two 0.8mm
thick galvanized steel casings and interior
reinforcements, intumescing gasket between door
and frame. Fire rated hardware& telescopic
bottom insert for final height adjustment.

•

Hardware & Accessories : 
Anti -Panic Lock 
Moveable lever door handles / Fixed handle 
Panic bar or Push bar – optional 
Hydraulic closer - optional 
Door closing coordinator for double door.

•

Window Dimensions (optional): 600x400 mm
820x170 mm  * Round 440mm diameter

•
Door Finish: PVC finish or powder coating.•
Dimensions: Maximum door leaf height (without
bottom insert) – 2200 mm * Maximum door frame
height – 2400 mm * Maximum moveable door
width – 1140 mm * Maximum fixed door width –
1140 mm Maximum double-leaf door frame width
– 2360 mm *

•
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17/03/2019 90 mins Fire Rated Door - Model FW90

http://www.rb-doors.com/Fire-Doors/1635 1/2

+972-8-6794860+972-8-6794860

90 mins Fire Rated Door -
Model FW90
Acoustic and Fire door model FW90, is a 90 minute
fire rated door meeting the European and Israeli
standards requirements. This advanced fire door is
available with construction, cover or acoustic frame
and provides outstanding protection and safety for
various types of commercial and residential
facilities, institutions and industries.
Technical specification

For price quotes, dial
+972-8-6794860+972-8-6794860

General Description: The door leaf is made of two
0.8mm galvanized steel sheets, reinforced by an
internal profile structure. There are no welding
points on the door - increased corrosion
resistance. The door is equipped with a telescopic
bottom insert for door height adjustment. Double
layered door leaf filling - high density rock wool
and fire resistant gypsum, peripheral fire and
smoke resistant gasket with intumescing core is
attached to the door leaf edge.

•

Hardware & Accessories: 
Available with stainless steel fixed handle or with
moveable handles and anti - Panic lock. 
Door closer  - optional  
Door coordinator for double leaf door - optional 
Panic bar – optional.

•

Window Dimensions (optional- except UL):
600x400 mm 820x170 mm Round 440mm
diameter.

•
Door Finish: PVC finish or powder coating.•
Dimensions: 
Maximum door leaf height (insert height not
included) – 2,400 mm 
Maximum door frame height – 2,500 mm 
Maximum moveable door width – 1,300 mm 
Maximum fixed door width – 1,300 mm.

•

Acoustic Rating for FW90 Door with Acoustic Frame
: Double door - 38 dB * Single door - 41 dB*
*Weighted sound reduction index – Rw

•
Standards: FW90 - SII according to EN 1634•
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17/03/2019 90 mins Fire Rated Door - Model FW90

http://www.rb-doors.com/Fire-Doors/1635 2/2

+972 8 6794860+972 8 6794860

Copyright © 2019 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved

All copyrights in respect to any part of this site are the property of RB-DOORS (08) Industries Ltd. This site is

intended for viewing only. No copying, distributing, duplicating, publishing, displaying or broadcasting, the

Company services are trademarks of the Company and are not to be used without the company's prior

consent.
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Unique sliding door hardware with beautifully crafted barn style hangers, 
for doors weighing up to 80kg 

RUSTIC 80

Overview
Rustic 80 is ideal for barn conversions, period properties or simply for 

a unique feature in the home. Suitable for internal doors weighing up 

to 80kg, the system creates a traditional look for sliding wooden or 

metal doors with the exposed steel straps fastening down the front 

of the door to support the rustic finish. The system is available in a 

choice of finishes including; matt black powder coat, stainless steel or 

our new antique rust effect. Tracks are available in 2m or 3m lengths 

and a fittings kit can be purchased for when an extra door is required. 

The system is also now available with an included single or dual soft 

close - a great addition to get the most out of your Rustic system. 

Simply push the door and the soft close will gently decelerate 

the door and glide it into its final position, preventing unwanted 

slamming. The easy to install soft stop kit can be fitted to new or 

existing applications and can be combined with any finish of kit due 

to its discreet design. 

 

Product and Door Specification
Kit Order Code

Finish Track Length
Door 
Thickness 
Range

Door Width 
Range 

Max. Door 
WeightStandard 

Kits
With Single Soft 
Close

With Dual Soft 
Close

R80/20 R80SOFT/20 R80SOFTD/20 Black 2000mm 36 - 46mm 500 - 1000mm 80kg

R80/30 R80SOFT/30 R80SOFTD/30 Black 3000mm 36 - 46mm 500 - 1500mm 80kg

R80SS/20 R80SSSOFT/20 R80SSSOFTD/20 Stainless Steel 2000mm 36 - 46mm 500 - 1000mm 80kg

R80SS/30 R80SSSOFT/30 R80SSSOFTD/30 Stainless Steel 3000mm 36 - 46mm 500 - 1500mm 80kg

R80RUST/20 R80RUSOFT/20 R80RUSOFTD/20 Antique Rust 2000mm 36 - 46mm 500 - 1000mm 80kg

R80RUST/30 R80RUSOFT/30 R80RUSOFTD/30 Antique Rust 3000mm 36 - 46mm 500 - 1500mm 80kg

Kit Contents
Hangers (x2)

Door Stops (x2)

Floor Guide (x1)

“Flat Track” (x1)

Track Wall Spacers 
(x 5  for 2000mm, x 7 for 3000mm)

Anti-Jump Cam (x2)

Oval Flush Pulls (x2)

Accessories

R80SOFT
Soft Stop for 
Rustic 80

R80
1 Door Fittings Kit 
in Black

R80SS
1 Door Fittings Kit 
in Stainless Steel

R80RUST
1 Door Fittings Kit 
in Antique Rust

Features and Benefits

• Available in 2m or 3m track lengths

• Black, stainless steel or our new antique rust finish

• Fittings kit available for double door specifications

• Available as standard, single soft close or dual soft close

• Installation video available at www.pchenderson.com

80kg    Wood    Metal     Interior

Watch the Installation Video 
Visit www.pchenderson.com/rustic-installation

or scan the QR code using your phone 
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UK Sales
T: +44 (0) 191 377 7345
E: sales@pchenderson.com
W: www.pchenderson.com

Export Sales
T: +44 (0) 191 377 7346
E: international@pchenderson.com
W: export.pchenderson.com

For further information, please contact us on:
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Rustic 80

Tools Required

Tape measure

Pencil Spirit level

Power drill

Drill bits 
Spanner

Screwdriver

Contents of Kit

(x1)    

(x1)    

(x5) 2M   
(x7) 3M 

(x2)    

(x2)    

(x2)    

(x1)    

*M8x60 (x5) 2M
(x7) 3M

ST4.2x25 (x2)

*M8x25 (x5) 2M
(x7) 3M

*Alternative track fixings provided - depending on wall type

*M8x85 (x5) 2M (x7) 3M
(x2)    

(x2)

WATCH THE INSTALLATION VIDEO
Visit:  www.pchenderson.com/rustic-installation
Or scan the QR code using your phone

FITTING INSTRUCTIONS - NOTICE DE POSE - MONTAGE HANDLEIDING - MONTAGEANLEITUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - INSTUCCIONES DE MONTAJE

Warranty. This product is covered by a 10 year manufacturer’s warranty. Please see the P C Henderson website for terms and conditions.
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2M Track

3M Track

1. Mark and drill fixing holes

3. Fix hangers to door 4. Floor guide routing
detail

5. Fit anti-jump cams

2. Fix M8 screw inserts, spacers and track to wall

or

6

20 min.  

* It is the installers responsibility to
ensure the correct fixing/wall insert is
suitable to be used, depending on
wall type/quality. The structure of the
wall must also be able to take the
weight of the door and system.

(x2)    
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6. Hang door and adjust anti-just cams

7. Fit floor guide

25.1mm

Ø6

(x2)    

1

2

21

3

290

33

66

3

40
56
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Part No: 440155 
June 2018 - Issue 7

P C Henderson Limited, Durham Road, Bowburn, County Durham DH6 5NG, UK.  Web: www.pchenderson.com
UK Customer Services Department: Tel: +44 (0)191 377 7345  Fax: +44 (0)191 377 3116  Email: sales@pchenderson.com
Export Department: Tel: +44 (0)191 377 7346  Fax: +44 (0)191 377 0755. Email: international@pchenderson.com.
For all technical queries email our Technical Department: technical@pchenderson.com

8. Fit and adjust door stops

9. Flush pull handle routing detail 10. Fit flush pull handle

Push Fit
Ensure clipped

12

34
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TECHNICAL SPECIFICATION 
 

WET CHEMICAL KITCHEN FIRE SUPPRESSION SYSTEM 
ENGINEERING SPECIFICATIONS 

 
PART 1 - GENERAL 

 

1.1 DESCRIPTION OF WORK: 
 

A. Design and installation of a Pre- engineered, Wet Chemical Kitchen Fire Suppression 
System as manufactured by Kidde Ansul Fire Protection, Marinette, Wisconsin, or 
approved equal. 

 
 
 
1.2 REFERENCES 

 
A. National Fire Protection Association (NFPA): 

 
a. NFPA 17 – Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. 
b. NFPA 96 – Standard for the Installation of Equipment for the Removal of Smoke and 

Grease Laden Vapors from Commercial Cooking Equipment 
 

B. Underwriters Laboratories, Inc. (UL) – Fire Protection Equipment Directory. 
 

1.1.A.1 – UL Standard 12154 
1.1.A.2 – UL Standard 300 

 
 
 

C. Requirements of the Authority Having Jurisdiction (AHJ) 
 
1.4 GENERAL: 

 
A. Furnish all materials for a complete wet Chemical Kitchen Fire Suppression System including 

agent storage cylinders, nozzles, control devices, detectors, fuel shut off device(s) and all 
other equipment necessary for a complete operational system. 

 
B. Major system components shall be produced by Kidde Fire Protection (no alternatives) and shall 

be installed by Interstate Fire Protection of North Conway, NH and Augusta, ME an authorized 
Kidde distributor certified for the design and installation and service of Wet Chemical Kitchen Fire 
Suppression Systems. 

 
C. Contractor shall, as a minimum, provide 24-hour emergency service, 7 days a week and shall be 

able to respond to an emergency situation within 2 hours of receiving an emergency trouble call. 
In addition, contractor shall maintain no less than $2 million liability insurance. 

 
 
 
1.5 SUBMITTAL: 
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TECHNICAL SPECIFICATION 
 

 
A. The following shall be submitted for approval within 21 days of award and prior to delivery of 

materials: 
 

a. Material and equipment information shall include manufacturer’s catalog cut sheet and 
technical data for each component or device used in the system. This shall include, but 
not be limited to, the following: 

 
1. Detectors 
2. Manual discharge switches 
3. System Agent 
4. Release devices 
5. Shutoff Devices 
6. Agent storage cylinders 
7. Mounting brackets 
8. Discharge Nozzles 

 
B. Provide information outlining the warranty of each component or device used in the system. 

 
C. Provide information outlining the operation and maintenance procedures that will be required of 

the owner. 
 

D. Drawings shall indicate locations of all equipment associated with the Kitchen Fire 
Suppression System. Floor plans shall be provided showing equipment locations, piping, 
point-to-point wiring and other details as required. 

 
E. Provide manufacturer’s installation, maintenance and recharge manual. 

 
F. Provide owner’s manual. 

 
 
 

PART 2 – PRODUCTS 
 

2.1 MANUFACTURER 
 

A. Kidde Fire System , Ansul Fire Protection, One Stanton Street, Marinette, WI 54143-2542. 
 
2.2 SYSTEM 

 
A. Wet Chemical Restaurant Fire Suppression System. 

 
2.3 SYSTEM DESCRIPTION AND OPERATION: 

 
A. Design Requirements: 
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TECHNICAL SPECIFICATION 
 

1. The system shall be pre-engineered. 
2. The system shall be cartridge operated. 
3. The system shall be regulated pressure type, with a fixed nozzle agent 

distribution network. 
4. The system shall be UL Listed. 
5. The system shall be capable of automatic actuation by a fusible link detection 

system and remote manual actuation by a mechanical pull station. 
6. Additional equipment shall be available for electrical gas line shut- off 

applications. 
 

B. Performance Requirements: 
 

1. The system shall have fire suppression capabilities for the following restaurant 
hazard areas: 

 
a. Ventilating structures including hoods, ducts, plenums and 

filters. 
b. Deep fat fryers. 
c. Griddles and range tops. 
d. Upright, natural charcoal, or chain- type broilers. 
e. Electrical, lava rock, mesquite, or gas radiant 

charbroilers. 
 
 
 
2.4 COMPONENTS 

 
A. Wet Chemical Agent: The extinguishing agent shall be a potassium carbonate, potassium 

acetate-base formulation designed for flame knockdown and securement of grease-
related fires. The agent shall be available in plastic container, labeled with handling and 
usage instructions. 

 
B. Agent Tank: The agent tank shall be installed in a stainless steel enclosure (wall bracket 

for additional tanks). The tank shall be constructed of deep drawn carbon steel, finished 
in red enamel, 1.5 gallon or 3 gallon capacity in size. Tanks shall have 100- psi working 
pressure, 300-psi test pressure, and 600-psi minimum burst pressure. 

 
C. Tank Adapter: Tank adapter assembly shall be chrome-plated steel with a 

¼ in. NPT female inlet and a 3/8 in NPT male outlet. 
 

D. Regulated Release Mechanism:  Spring-loaded, mechanical/pneumatic type capable of 
providing expellant gas supply to a maximum of two (2) agent tanks. It shall contain a 
factory installed regulator dead-set at 100- psi. 
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TECHNICAL SPECIFICATION 
 

E. Discharge Nozzles: Tested and listed for a specific application, each shall be stamped 
with flow designation and tip part number. Each nozzle shall be equipped with a 
protective cap to keep the nozzle tip oriface free of cooking grease build-up. 

 
F. Detectors: The detectors shall be the fusible link style designed to separate at 

a specific temperature. 
 
2.5 PIPING REQUIREMENTS 

 
A. Agent Distribution Pipe and Fittings: Schedule 40 black iron, chrome- plated, or 

stainless steel. Hot dipped galvanized is not allowed. 
 

1. The minimum length of Schedule 40, 3/8 in. pipe from the tank outlet to any 
nozzle protecting a range, fryer, or wok must be 6 ft. 

2. The agent distribution piping and fitting connections, located in the protected 
area, must be sealed with pipe tape. 

 
2.6 QUALITY ASSURANCE 

 
A. Qualifications: 

 
1. Manufacturer: The manufacturer of the system components shall have a 

minimum of 10 years experience in the manufacture and design of Kitchen fire 
suppression systems and related fire detection and control equipment. 

 
2. Installer: The installer shall be authorized and trained by 

manufacturer to design, install, and maintain kitchen fire 
suppression systems. 

 
B. Regulatory Requirements: 

1. Conform to [Applicable]building code for requirements specified herein. 
 

2. Codes and Permits: Conform to the local code requirements applicable to this 
section. Obtain and pay any necessary permits prior to beginning work 
involved in this section. 

 
3. All system components must be UL listed as part of the 

manufacturer’s total system. 
 
PART 3 – EXECUTION 

 
3.1 EXAMINATION 

 
A. Verify that hood and duct system meets the requirements of NFPA 96. 
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TECHNICAL SPECIFICATION 
 

3.2 INSTALLATION 
 

A. Install system in accordance with manufacturer’s Design, Installation, Recharge 
and Maintenance Manual. 

 
3.3 FIELD TESTING 

 
A. If field testing is required by the local authority having jurisdiction, it shall be performed 

by personnel authorized and trained by  Kidde Fire System Protection. 
  
3.4 DEMONSTRATION 

 
A. Instruct owner’s personnel in the operation of the Kitchen Fire 

Suppression Systems. 
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Foodservice Division: Phone 800-441-8440
MHC/Retail Display Divisions: Phone 800-637-5100

EG20.01   Rev. 10/13

Catalog Specification Sheet N
o.

EG
20.01

M
op Sinks

EAGLE GROUP
100 Industrial Boulevard, Clayton, DE 19938-8903 USA
Phone: 302-653-3000 • Fax: 302-653-2065
www.eaglegrp.com

Certifications / Approvals

Short Form Specifications
Eagle Floor Mounted Mop Sink, model _________________.
Constructed of type 304 stainless steel, with 8˝ or 12˝ deep-
drawn coved corner sink with drain and flat strainer plate. 

Sink Bowl
• Heavy gauge type 304 stainless steel.
• Deep-drawn one piece seamless construc tion, using 

state-of-the-art hydraulic press es.
• Generous radius with a min i mum dimen sion of 3˝ (76mm),

rectangular for maximum capacity. 
• Drain is 2˝ (51mm) NPS nickel-plated cast bronze body,

with removable snap-on stainless steel flat strainer plate. 
• Models #F1916 and F2820 feature 8˝ (203mm) water level

with 83⁄4˝ (222mm) flood level. Models #F1916-12 
and F2820-12 feature 12˝ (610mm) water level 
with 123⁄4˝ (324mm) flood level. 

Top
• 16 gauge type 304 stainless steel.
• Exclusive anti-splash double-offset “V” edge 

prevents spillage.

Skirt
• Heavy gauge type 304 stainless steel. 
• Stud-bolted to underside of top in a concealed manner,

provid ing a clean visual appearance. 
• Full skirt allows for tight sanitary seal.

Design and Construction Features
• A superior floor sink designed for institutional use as well

as those installations which re quire quality and durability. 
• Entire top assembly is fused, welded, and plan ished, 

pro vid ing a one-piece seamless floor sink.
• Welded areas are high-speed belt blended to match adjacent

surfaces with continuity of satin finish.
• Water supply is 1⁄2˝ (13mm) IPS for hot and cold lines. 
• Wall-mount faucets are available as options.

Options / Accessories
3-Pole mop holder
4-Pole mop holder
Hose and bracket
Service faucet

Eagle Foodservice Equipment, Eagle MHC, SpecFAB®, and Retail Display are divisions of Eagle Group.  ©2013 by the Eagle Group

Item No.:
Project No.:

S.I.S. No.:

Mop Sinks
Specification Sheet

F1916
F1916-12

F2820
F2820-12

MODELS: 

Spec sheets available for viewing, printing or downloading from our online literature library at www.eaglegrp.com

For custom configuration or fabrication needs, contact our SpecFAB® Division.
Phone: 302-653-3000 • Fax: 302-653-2065 • e-mail: quotes@eaglegrp.com

#F1916 mop sink
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Spec sheets available for viewing, printing or downloading from our online literature library at www.eaglegrp.com
Although every attempt has been made to ensure the accuracy of the information provided, we cannot be held responsible for 

typographical or printing errors. Information and specifications are subject to change without notice. Please confirm at time of order. 
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Rev. 10/13

Printed in U.S.A.
©2013 by Eagle Group

Mop Sinks

Foodservice Division: Phone 800-441-8440
MHC/Retail Display Divisions: Phone 800-637-5100

EAGLE GROUP
100 Industrial Boulevard, Clayton, DE 19938-8903 USA
Phone: 302-653-3000 • Fax: 302-653-2065
www.eaglegrp.com

bowl size overall size
width x length x depth width x length x height weight

model # in. mm in. mm lbs. kg
F1916 16˝ x 20˝ x 8˝ 406 x 508 x 203 211⁄2˝ x 245⁄8˝ x 151⁄2˝ 546 x 625 x 394 35 15.8

F1916-12 16˝ x 20˝ x 12˝ 406 x 508 x 305 211⁄2˝ x 245⁄8˝ x 191⁄2˝ 546 x 625 x 495 53 24.0

F2820 20˝ x 28˝ x 8˝ 508 x 711 x 203 251⁄2˝ x 325⁄8˝ x 151⁄2˝ 648 x 829 x 394 68 30.8

F2820-12 20˝ x 28˝ x 12˝ 508 x 711 x 305 251⁄2˝ x 325⁄8˝ x 191⁄2˝ 648 x 829 x 495 86 39.0

weight
model # description lbs. kg

312688 14˝ x 11⁄4˝ (356 x 32mm),
4 1.8

project out 13⁄8˝ (35mm)

Optional Accessories for Mop Sinks
3-Pole Mop Holder

weight
model # description lbs. kg

321561 24˝ x 4˝ (610 x 102mm),
4.5 2.0

projects out 1˝ (25mm)

4-Pole Mop Holder

weight
model # description lbs. kg
312689 30˝ (762mm) length 8 3.6

Hose & bracket

weight
model # description lbs. kg

8˝ (203mm) center, 1⁄2˝ (13mm) 

312690 NPT female inlets, comes with 11 5.0

vacuum breaker

Service faucet

hose &
bracket

service
faucet

3-pole 
mop holder

FRONT VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW
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