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FIRETOP
לוח עמיד אש לבידוד טרמי

של קירות וגשרי קור

מפרטי יישום



FIRETOP מפרט יישום לוח
הדבקה לקיר הבטון - חדרים יבשים

הכנת התשתית
1. יש להוריד "גראדים" רופפים של בטון

2. יש להוריד חלקי טיח/טיט רופפים
3. יש לחתוך חוטי ברזל

4. יש לסתום חורים וסדקים
5. יש לנקות אבק )בעזרת מברשת(, לכלוך וחומרים אחרים על מנת להביא לקיר רקע נקי ומתאים להדבקה.

הדבקת הלוח אל קיר הרקע
1. יש להרטיב את קיר הבטון )משפר הדבקה ומוריד אבק(. 

2. יש למרוח שכבת דבק על הבטון עם מאלג' משונן )עובי שכבה של 2 מ"מ לפחות(. 
3. יש למרוח שכבת דבק על הלוח עם מאלג' חלק )עובי שכבה של 2 מ"מ לפחות(. 

4. יש להצמיד את הלוח עם הדבק אל קיר הבטון כאשר שכבות הדבק צמודות זו אל זו ולהדק תוך כדי הזזה
 קלה מצד אל צד על מנת לוודא שהדבקים נגעו ושפשפו אחד את השני )בדומה להדבקת קרמיקה(. 

5. יש להדביק את הלוח הבא ולהצמידו ללוח שלידו מבלי שיישאר ביניהם מרווח על מנת להימנע מגשרי קור. 
6. יש לבדוק מישוריות באמצעות פלס מים או מד לייזר. 

7. יש למלא המישקים בין הלוחות בדבק ליצירת קיר אחיד סגור ומלא. 

 יישום שכבת הגמר
1. יש ליישם שכבת טיח גבס על פי הוראות היצרן ועל פי התקינה. 

2. יש להטביע בטיח רשת אינטרגלס 5 מ"מ במשקל 150 גרם
)כושר נשיאה של 1500 ניוטון ל-5 ס"מ( על כל הקיר במלואו.

יש לדאוג לחפיפה בין רשתות של 10 ס"מ לפחות.

הכנת הדבק
1. יש לערבב האבקה שבשק דבק אשקלית עם 5-6 ליטר מים.

יש להוסיף את האבקה באיטיות ולערבב באמצעות מערבל מכאני לקבלת תערובת אחידה. 
2. יש לפעול על פי ההוראות המופיעות על שק הדבק. 
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FIRETOP מפרט יישום לוחות
בהדבקה בחדר יבש
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FIRETOP מפרט יישום לוח
הדבקה לקיר הבטון - חדרים רטובים

הכנת התשתית
1. יש להוריד "גראדים" רופפים של בטון

2. יש להוריד חלקי טיח/טיט רופפים
3. יש לחתוך חוטי ברזל

4. יש לסתום חורים וסדקים
5. יש לנקות אבק )בעזרת מברשת(, לכלוך וחומרים אחרים על מנת להביא לקיר רקע נקי ומתאים להדבקה.

הדבקת הלוח אל קיר הרקע
1. יש להרטיב את קיר הבטון )משפר הדבקה ומוריד אבק(. 

2. יש למרוח שכבת דבק על הבטון עם מאלג' משונן )עובי שכבה של 2 מ"מ לפחות(.
3. יש למרוח שכבת דבק על הלוח עם מאלג' חלק )עובי שכבה של 2 מ"מ לפחות(.

4. יש להצמיד את הלוח עם הדבק אל קיר הבטון כאשר שכבות הדבק צמודות זו אל זו ולהדק
תוך כדי הזזה קלה מצד אל צד על מנת לוודא שהדבקים נגעו ושפשפו אחד את השני )בדומה להדבקת קרמיקה(.

5. יש להדביק את הלוח הבא ולהצמידו ללוח שלידו מבלי שיישאר ביניהם מרווח על מנת להימנע מגשרי קור.
6. יש לבדוק מישוריות באמצעות פלס מים או מד לייזר.

7. יש לעגן בנוסף להדבקה את הלוח בעיגון מכאני לקיר הבטון. העיגון יתבצע על ידי 4 מיתדי בידוד עם דיסקית 
לכל לוח הטבולים בחומר איטום והמעוגנים במיקומים מרוחקים ככל הניתן, אך במרכז הלוח

ובכל מקרה במרחק של 20 ס"מ לפחות מקצוות הלוח.
8. יש למלא המישקים בין הלוחות וכן למלא סדקים וחורים בדבק ליצירת קיר אחיד סגור ומלא.

יישום שכבת הגמר
1. יש למרוח על הלוח שכבת הרבצה בעובי שאינו עולה על 0.5 ס"מ.

2. יש להטביע רשת אינטרגלס 5 מ"מ במשקל 150 גרם
)כושר נשיאה של 1500 ניוטון ל 5 ס"מ( על כל הקיר במלואו.

חפיפה בין רשתות של 10 ס"מ לפחות.
3. יש להשלים שכבת טיח דקה נוספת )עד 2 מ"מ נוספים(.

4. ניתן לבצע טיח מיישר אך ורק בהתאם לת"י 1920 ו/או להדביק קרמיקה לפי ת"י 1555.

הכנת הדבק
1. יש לערבב האבקה שבשק דבק אשקלית עם 5-6 ליטר מים.

יש להוסיף את האבקה באיטיות ולערבב באמצעות מערבל מכאני לקבלת תערובת אחידה. 
2. יש לפעול על פי ההוראות המופיעות על שק הדבק. 
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FIRETOP מפרט יישום לוחות
בהדבקה בחדר רטוב
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FIRETOP מפרט יישום לוח
ביציקה אופקית של אלמנט טרומי במפעל

1. יש להוריד עם מברשת אבק מלוח הבידוד.
2. יש להניח את לוח הבידוד על יציקת הבטון בעודה רטובה ולהדק את הלוח תוך טלטול קל אל היציקה.

3. את ההנחה יש לבצע בשיטת שתי וערב )קשירה( בדומה לבניית בלוקים.
4. יש לקבע כל לוח בעיגון מכני באמצעות מיתד בידוד עם דיסקית בשתי נקודות לפחות לכל לוח.

5. יש לסגור מישקים בין הלוחות באמצעות דבק אשקלית.
6. מרווחים שגודלם רב מ-1 ס"מ יש למלא בפוליאוריטן מוקצף.

FIRETOP מפרט יישום לוחות
ביציקה אופקית של

אלמנט טרומי במפעל
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FIRETOP מפרט יישום לוח
בבנייה מתועשת )ברנוביץ(

על ידי עיגון הלוחות 

1. יש להניח הלוחות על התבנית ולהקפיד להצמידם אחד אל השני ככל האפשר. 
2. יש להדק את הלוחות אל התבנית באמצעות פלדת הזיון של קיר הבטון ולוודא הידוק הלוח בצורה בטוחה

אל התבנית טרם הנפת התבנית אל הקומה. 
3. במהלך יציקת קיר הבטון בקומה יש לוודא כי הבטון נוצק לכל אורכו ורוחבו של הקיר.

4. יש חובה להימנע מסגרגציות על ידי שימוש במחט ויברציונית במהלך היציקה.

FIRETOP מפרט יישום לוחות
בבנייה מתועשת )ברנוביץ(

על ידי עיגון הלוחות
לתבנית לפני היציקה
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בחיפוי בעיגון יבש, לוחות ה- FIRETOP לבידוד נמצאים על קיר החוץ, בין קיר הרקע )בטון(
לבין שכבת החיפוי החיצוני )אבן או אחר( המעוגנים לקונסטרוקציה בעיגון יבש.

FIRETOP מפרט יישום לוח
חיפוי בעיגון יבש

יישום בעיגון יבש
1. יש לבצע שכבת איטום צמנטי על קיר הבטון )שכבת האיטום בהתאם להוראות יועץ האיטום

ובכפוף לסעיפים הרלוונטיים בתקן 2378 חלק 3(. 

2. יש לעגן את השורה הראשונה של קונסטרוקציית החיפוי אל קיר הבטון.

3. יש להדביק את לוחות ה- FIRETOP על שכבת האיטום ומעל לשורת הקונסטרוקציה הראשונה
ועד לשורת עיגוני הקונסטרוקציה הבאה.

4. הוראות לביצוע ההדבקה:
• יש להרטיב את קיר הבטון )משפר הדבקה ומוריד אבק(. 

• יש למרוח שכבת דבק על הבטון עם מאלג' משונן )עובי שכבה של 2 מ"מ לפחות(.
• יש למרוח שכבת דבק על הלוח עם מאלג' חלק )עובי שכבה של 2 מ"מ לפחות(.

• יש להצמיד את הלוח עם הדבק אל קיר הבטון כאשר שכבות הדבק צמודות זו אל זו ולהדק תוך כדי הזזה קלה
מצד אל צד על מנת לוודא שהדבקים נגעו ושפשפו אחד את השני )בדומה להדבקת קרמיקה(.

• יש להדביק את הלוח הבא ולהצמידו ללוח שלידו מבלי שיישאר ביניהם מרווח על מנת להימנע מגשרי קור.

5. יש לחבר את הלוח באמצעות דיבלים לבידוד עם דיסקית לקיר הבטון הטבולים בחומר איטום ושאושרו
על ידי יועץ האיטום. יש לעגן 2 דיבלי בידוד לפחות לכל לוח במרכז הלוח.

6. יש להמשיך באופן זה שורה מעל שורה תוך כיסוי טרמי מלא לקיר ושמירה על העיקרון לפיו העיגון המכני מעוגן 
ישירות לקיר הבטון ולוח ה– FIRETOP מודבק אל קיר הבטון בין השורות ובצמוד לעוגנים תוך הימנעות מהשארת 

גשרי קור.

חובה לאשר הדבקת הלוחות ועיגונם אצל יועץ האיטום.
חובה לאשר הדבקת הלוחות ועיגון הקונסטרוקציה אצל מהנדס 

הקונסטרוקציה בפרויקט. 
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FIRETOP מפרט יישום לוחות
חיפוי בעיגון יבש
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FIRETOP מפרט יישום לוח
כיסוי גשרי קור

 יישום בהנחה בתבנית לפני היציקה
 

1. יש להצמיד לצד הפנימי של התבנית את הלוח לפני היציקה. 
2. יש לוודא כי בין לוחות לא נותר מרווח פתוח וכי הלוחות צמודים ככל הניתן על מנת להימנע מגשרי קור.

3. יש להסיר אבק מהלוח לפני היציקה. 

 יישום בהדבקה מאוחרת 

הדבקת הלוח אל קיר הרקע
1. יש להרטיב את קיר הבטון )משפר הדבקה ומוריד אבק(. 

2. יש למרוח שכבת דבק על הבטון עם מאלג' משונן )עובי שכבה של 2 מ"מ לפחות(. 
3. יש למרוח שכבת דבק על הלוח עם מאלג' חלק )עובי שכבה של 2 מ"מ לפחות(. 

4. יש להצמיד את הלוח עם הדבק אל קיר הבטון כאשר שכבות הדבק צמודות זו אל זו ולהדק תוך כדי הזזה קלה
מצד אל צד על מנת לוודא שהדבקים נגעו ושפשפו אחד את השני )בדומה להדבקת קרמיקה(. 

5. יש להדביק את הלוח הבא ולהצמידו ללוח שלידו מבלי שיישאר ביניהם מרווח על מנת להימנע מגשרי קור. 
6. יש לבדוק מישוריות באמצעות פלס מים או מד לייזר. 

7. יש לחבר את הלוח באמצעות דיבל בידוד עם דיסקית לקיר הבטון )עיגון דיבל כל 60 ס"מ(.
8. יש למלא המישקים בין הלוחות בדבק ליצירת קיר אחיד סגור ומלא. 

9. לאחר מילוי המישקים יש לבצע מריחת דבק אשקלית על הלוח ועל החיבורים עם הקירות שמצידי הלוח
עם חפיפה של 10 ס"מ מכל צד.

10. יש ליישם שכבת טיח על פי הוראות היצרן ועל פי התקינה.
יש להטביע בתוך שכבת הטיח רשת אינטרגלס 5 מ"מ על הלוח ועל החיבור עם הקירות מצידי הלוח

עם חפיפה של 10 ס"מ לפחות מכל צד.

הכנת התשתית 
1. יש להוריד "גראדים" רופפים של בטון

2. יש להוריד חלקי טיח/טיט רופפים
3. יש לחתוך חוטי ברזל 

4. יש לסתום חורים וסדקים 
5. יש לנקות אבק )בעזרת מברשת( , לכלוך וחומרים אחרים על מנת להביא לקיר רקע נקי ומתאים להדבקה.

הכנת הדבק
1. יש לערבב האבקה שבשק דבק אשקלית עם 5-6 ליטר מים.

יש להוסיף את האבקה באיטיות ולערבב באמצעות מערבל מכאני לקבלת תערובת אחידה. 
2. יש לפעול על פי ההוראות המופיעות על שק הדבק. 
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FIRETOP מפרט יישום לוחות
כיסוי גשרי קור
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FIRETOP מפרט יישום לוח
התקנת מיתד לבידוד + דיסקית

הכנת התשתית
המיתד בעובי 10 מ"מ ובאורך 11 ס"מ עשוי פוליפרופילן עם פין דפיקה עשוי ניילון מחוזק בסיבי זכוכית.

המיתד אינו מהווה גשר קור ויש לו עמידות קורוזיבית. 

1. יש לבצע קדח דרך לוח הבידוד ולחדור אל קיר הבטון שבגב הלוח )6 ס"מ לפחות(.
רוחב הקדח צריך להיות ברוחב המיתד. 

2. יש להכניס את המיתד לתוך החור דרך החומר הנעגן. 
3. יש להחדיר את פין הדפיקה אל המיתד ולהחדירו על ידי מספר דפיקות פטיש. 

4. יש לוודא שהעיגון הושלם ללא תקלות.
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FIRETOP מפרט יישום לוחות
התקנת מיתד לבידוד + דיסקית
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אשקלית: פאיירטופ  לוח  של  סטנדרטיות  מידות 

אורך )ס"מ(רוחב )ס"מ(עובי )ס"מ(שימוש

35860בידוד קירות

45860בידוד קירות

558120בידוד קירות

658120בידוד קירות

758120בידוד קירות

עמיד באש

בידוד טרמי

בידוד טרמי משובח
– מוליכות טרמית:

0.0561  וואט למ"ר
למעלת צלסיוס.

לוחות גדולים
ונוחים לעבודה:
גודל 120x58 ס"מ.

לוחות במשקל נמוך
קלות בעבודה:

)180-250 ק"ג למ"ק(.

לוח דק דופן
בעובי 5 ס"מ בלבד
המהווה יתרון בהגדלת

השטח הדירתי.

סיווג אש:
B-s1 , d0

עמידות באש
איבוד שלמות לאחר 70 דקות.

מתאים גם
לחדרים רטובים

)ע"פ מפרט(

חוזק שליפה:
0.13 מגפ"ס

משקל נמוך


