
 

 

 
 מ"ס 2 בעובי UHPC אדריכלי מבטון חיפוי מפרט

 
 :כללי

 
 במידות UHPC מסוג ע"ש או אקרשטיין דגם אדריכלי מבטון לחיפוי אריחים
 .לתכנון בהתאם

 חורים ללא ,כתמים ללא חלק בטון דהיינו ,)גלוי( נקי מבטון יהיו האריחים פני
 בין חיבור סימני ללא ,התבנית פני על הכלואים המים התייבשות לאחר

 בין מים מבריחת כתוצאה ללוח מסביב כהה מסגרת או ,סגריגציה ,התבניות
 ויתאימו 'וכד ,חריצים ,סדקים ,בפינות שברים ללא יהיו האריחים .התבניות
 .האדריכל של רצונו לשביעות ,המאושרת הדוגמא למראה

 . קטימה ללא ישרות פינות עם יהיו האריחים
 ,הרכבה או הובלה במהלך נפגע אשר לוח כל החלפת לדרוש רשאי האדריכל

 .באתר פגמים תיקוני לאפשר ולא
 

 בהתאם לבן מלט בסיס על תבוצע והיא המתכנן י"ע יאושרו התערובת גוון
 .לסיכום

 .ס"מגפ 100 בלחיצה הבטון חוזק
 . ס"מגפ 10 בכפיפה הבטון חוזק

  1.5% עד הבטון ספיגות

 
 תבניות

 
 .הנדרש מהסוג לבטון המתאים בעיבוד ומעובדות לחלוטין חלקות יהיו התבניות
 הקיים ביותר העדכני הידע פי על ביותר מתקדמים מחומרים יבוצעו התבניות
 .אדריכלי בטון ביציקות

 .הייצור תחילת לפני האדריכל ידי על יאושר התבניות סוג

 
 הרכבה

 
 .היבש הקיבוע בשיטת יורכבו החיפויים

 .האדריכל לדרישת בהתאם מ"מ 10 8 תהיה אריחים 2 כל בין שתיווצר הפוגה
 ושמירה המוצר הגנת על להקפיד ויש שונות בשיטות מעובדים המוצרים פני

 .בפרויקט הביצוע לאורך עליו
 

 בגב אינסרט י"ע מאלומיניום מסילות מערכת באמצעות יבוצע לקיר הקיבוע
 במפעל שיבוצע מיוחד בקידוח שימוקם "פישר" או "קייל" מתוצרת האריח

 . לפרויקט ההנדסי בתכנון שיקבעו וכמות מיקום , אקרשטיין
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 :דוגמאות הכנת

 
 .הקירות על לחיפוי דוגמאות המשנה קבלן יבצע ,הביצוע התחלת לפני

 עד של בשטח תהיה דוגמה כל .להן המיועדים הקירות על תבוצענה הדוגמאות
 . ר"מ 9 של שטח כ"ובסה החיפוי מרכיבי כל את ותכלול ר"מ 4.5

 
 סף תנאי

 שונים בפרויקטים קודם ניסיון ובעל מאושר טרומי בטון מפעל להיות היצרן על
 .זה מסוג אלמנטים בייצור

 
 

 הערות
 השימוש טרם לקבל המשמש על ,בלבד המלצה בגדר הינו לעיל האמור כל

 מפקח ,מתכנן ,קונסטרוקטור כגון מיועציו סופיות והנחיות ייעוץ
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