
לוחות רצפה

.הינם לוחות רצפה המיועדים לגלריות ורצפות אשר מיועדות לקבלת עומסים גדולים,  הבלגית "יונילין"לוחות הגלריה מבית 

ישנו ציפוי כנגד החלקה  ( משטח דריכה)בצידם העליון , נקבה -הלוחות מגיעים עם שכבות גמר ומוכנים להרכבה בשיטת זכר

.  ובצידם התחתון ציפוי מלמין מחזיר אור

מרכזים לוגיסטיים ואזורים  , מחסנים: הלוחות מיועדים לשימוש באזורים בהם יש צורך בהעמסת משקלים רבים כגון 

.לתעשייה בהם ישנו צורך בהפעלת מלגזות ומכונות ניידות

.  הלוחות אינם דליקים ובעלי הסיווג הגבוהה ביותר למוצרי עץ 

.   לבניית כל שטחי האחסון שלהם ברחבי העולם" אמזון"לוחות אלה משמשים את חברת הענק 
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טבלאות עומסים וסכמות העמסה

  0.8 -מקדם בטיחות

  100ין לעבור מפתח של א–מ "ס 60מ או "ס 40 –(מרכז סמך-מרכז סמך)הקונסטרוקציה  תיכנוןמפתחים מומלצים בעת     

.מ"ס

 סמכים לפחות 4הלוח יונח על.

 אופטימליתמומלץ לייצר תשתית משנה לחלוקת עומסים  .

 עם לוחות אלו( זיז) קונזוליותאין לייצר מערכות  .

 יבשה סביבה –1הלוח מיועד לשירות בסיווג

 מ   "ס 7 –מומלץ ( לקו העליון של מריש התשתיתח) "פלאנג"רוחב
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כלומר אם התשתית בוצעה בכיוון. הלוחות יונחו בניצב לקונסטרוקציית הפלדהx    על הלוחות להיות מונחים בכיוון

y.

יש לוודא כי התשתית ישרה ומפולסת טרם ביצוע הלוחות

אין לעבוד עם הלוחות בסביבה לחה או רטובה

 ין לבצע חיבור בין לוחות אשר לא נתמך על תשתית  א–בלבד  הסמכיםיפגשו על ( המימד הצר)קצוות הלוח

. הפלדה

 החלק המחוספס יונח כלפי מעלה, ( שיטת הנחת בלוק)הלוחות יונחו במדרג בניה.

נקבה-זכר"הלוחות יודבקו בדבק פלסטי לעץ בכל היקף הלוח באזור ה."

 ניתוק מוחלט -החומר" התפשטות"מ מהקירות ההיקפיים לצרכי "מ 80-70יש להתרחק כ.

 20-30יש לבצע פינוי של כ ( למשל מסביב לעמודים)בכל מקום בו יש צורך להפסיק את רציפות משטח הדריכה  

.  מ סביב האלמנט לצורך התפשטות החומר"מ

 קוטר/ מ"מ70-אורך /  30-טי טורקסראש , בורג קודח:חיבור הלוח לתשתית יעשה בעזרת בורג יעודי מסוג :

. מ"מ6.3

 ברגים על המימד הצר של הלוח 3לאורך התשתית או  מ"ס20פריסת ברגים תתבצע כל  .

 (ראה איור)מ מצד הזכר "מ 20מ מצד הנקבה ו "מ 25יש להתרחק כ " נקבה-הזכר"באזור חיבורי

 תפר התפשטות"א מומלץ לבצע "מ 10במקרה שבה רצפה נמשכת ברציפות מעל "

 סמכים 4כל לוח יונח לפחות על.

הנחיות התקנה ועבודה עם הלוחות

תמונות להמחשה

פינוי מסביב לעמודיםהתרחקות מהקיר לצורך התפשטות החומר



לוחות בנייה וחיפויים

פריסת ברגים בלוח   "                                        נקבה-זכר"חיבור ברגים באזור 

הנחת לוחות בניצב לתוואי התשתית                                    ברגים ייעודים לקיבוע לוחות
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חיבור לוחות קיר לתשתית

חיבור לוחות בשיטת זכר נקבה"                               הנקבה"ביצוע דבק פלסטי באזור 
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.  כלל עבודות הבנייה עם הלוחות והחומרים המשלימים יעשו בכפוף לדרישות המוסד לבטיחות ולגהות

טרם תחילת העבודות  . עבודות החיתוך הניסור והטיפול בלוחות יתבצעו אך ורק בעזרת כלים תקניים המיועדים לכך
.  תקינות כבלי החשמל תבדקוכן , סכינים ומשורי קצה, דיסקים,לרבות משורים  המכנייםיבדקו הכלים 

מסכת  , קסדה, משקפי מגן: בביגוד עבודה תקני לרבות מצויידכלל עבודות החיתוך והניסור יבוצעו כאשר העובד 
.וביגוד הגנה על העור, כפפות, אבק

.  או עגלות שינוע יעודיתנשיאה ושינוע הלוחות יתבצע על ידי שני אנשים ובאמצעות ידית נשיאה 

.  חיתוך הלוחות יתבצע אך ורק במקום פתוח ומאוורר היטב

הוראות בטיחות בעבודה

הוראות הובלה ואחסון

אחריות

אשר בחתימתו על תעודת המשלוח , קבלן או הבא מטעמו /י המזמין"בעת אספקת הלוחות לאתר יבדקו המשטחים ע
.יאשר את טיב ושלמות המוצר

.  ורשת צל למניעת פגעי מזג אוויר בפוליאטילןהמשטחים יכוסו , בלבד  יעודייםמשטחים " אחסון הלוחות יעשה ע
.  קריר ויבש,המשטחים יאוכסנו במקום מוצל 

.  אין לבצע התקנת לוחות רטובים או כאלו שהיו חשופים לגשם

.  עגורן/בזמן עבודה עם מנופים ועגורנים יש לוודא את משקל המשטח אל מול יכולת ההנפה של המנוף

על  . אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות הלוחות בלבד בכפוף להנחיות הביצוע ואינה באה במקום אחריות המתקין

ולביצוע נאות  , התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, המתקין לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו
.של העבודה

ההחלטה הסופית על התאמת  . הנחיות ביצוע אלו מספקות מידע ופרטים על המוצר והמלצות על אופן היישום בלבד

.האדריכל או המעצב, הקבלן, המוצר הנה של חברת הבנייה

הערות

אין לראות בהוראות אלו הנחיות ביצוע . הנחיות אלו הינן הנחיות ודגשים כללים כפי שמופיע בהוראות היצרן

כל . בכל אופן וטרם תחילת העבודה עם לוחות אלו יש לקבל הנחיות ביצוע ספציפיות לפרויקט המבוקש. סופיות

.   קונסטרוקטיבי יעשה על ידי מהנדס קונסטרוקטור בלבד/הנדסי תיכנון


