
בלוק גבס לבנייה מתקדמת

תו
הזהב

3.2 חיבור אשבונד לקירות

3.2.1 חיבור מחיצת אשבונד לקיר מסיבי
            מטויח או מחופה לוח גבס בהדבקה

א. התחברות לקיר מטויח

ב. התחברות לקיר קיים מחופה לוח גבס בהדבקה

מילוי השקע והדבקת הבלוק
לפס השטוח בטיט אשבונד

הדבקת פס איטום שטוח
אל הטיח בטיט אשבונד

הדבקת הבלוק לפס
השטוח בטיט אשבונד

בהדבקה ע"ג הקיר

הדבקת פס איטום שטוח
אל לוח הגבס בטיט אשבונד

סרט שריון

סרט שריון
לוח גבס

קיר קיים

טיח
קיר קיים

הדבקת שורה שנייה טיט אשבונד

הדבקת שורה שנייה טיט אשבונד

פרטי בנייה
פרק 3
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מסיבי  לקיר  אשבונד  מחיצת  3.2.2  חיבור 
בשילוב לוחות גבס - חתך אופקי

א. התחברות לקיר קיים בשילוב לוחות גבס 
על מערכת ניצבים ומסלולים

ב. התחברות לקיר קיים
בשילוב לוחות גבס על פרופילים

מילוי השקע והדבקת הבלוק
לפס השטוח בטיט אשבונד

הדבקת פס איטום שטוח
אל הטיח בטיט אשבונד

סרט שריון

לוח גבס

לוח גבס

פרופילים

הדבקת שורה שנייה טיט אשבונד

פרטי בנייה
פרק 3
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בלוק גבס לבנייה מתקדמת

תו
הזהב

3.2.3 התחברות בהמשך לקיר או לעמוד מחופה בלוח גבס - חתך אופקי

הדבקת לוח גבס

מרק ללוחות גבס בשילוב סרט שריון

בלוק אשבונד

עמוד או קיר בטון

חיתוך הבלוק בהתאמה ללוח הגבס

פס איטום שטוח מודבק 
לבלוק אשבונד

ולעמוד בעזרת טיט אשבונד

פרופילים

לוח גבס

פרטי בנייה
פרק 3
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3.2.4 התחברות בהמשך לקיר או לעמוד - חתך אופקי

גימור מרק/שפכטל בונד סופר 
כדוגמא

פס איטום שטוח מודבק

יצירת מגרעת בבלוק

טיח

החלקת אזור החיבור בטיט
אשבונד ומריחת מרק/שפכטל

רשת אינטגרלס 
לתפר טיח 200 מ"מ רוחב

בלוק אשבונד

עמוד או קיר בטון

לבלוק אשבונד
ולעמוד בעזרת טיט אשבונד

באמצעות פצירת גבס
והדבקת רשת אינטגרלס

משני צדי התפר

פרטי בנייה
פרק 3
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