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מקבוצת אורבונד תעשיות

בלוק גבס לבנייה מתקדמת
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פרק 3 | פרטי בנייה

3.1 התחברות מחיצת אשבונד לרצפה
3.1.1 מחיצה לחדר רטוב - חתך אנכי

הדבקת פנלים בדבק אקרילי מתאים

רצפת או תקרת בטון

תשתית מיוצבת

חדר רטובחדר יבש

ריצוף עם טיט ביג'י 477 פורצלנית כדוגמא

בלוק אשבונד עמיד מים

הדבקת אריחים בדבק אקרילי 
המתאים לחדרים רטובים

PU-40 חומר איטום גמיש / כדוגמת ביג'י

A
פס שעם אשבונד
אריחי רצפה

שכבת איטום ביטומנית ביג'י 
     רדיפלקס סופר 2001 כדוגמא

 הגבהה יצוקה
מבטון/בלוק בטון מלא

  10/20

רולקה

ריצוף עם טיט 
ביג'י 477 פורצלנית

כדוגמא

הנחת שורה ראשונה בלבד
ללא טיט אשבונד

הערה: הדבקת קרמיקה/חרסינה בטיט על בסיס אקרילי על פי ת"י 1555, ראה הנחיות בפרק 5 - ע"מ 51.

PU-40 חומר איטום גמיש / כדוגמת ביג'י
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פרק 3 | פרטי בנייה

A 3.1.1 מחיצה לחדר רטוב - פרט

הנחת שורה ראשונה בלבד
ללא טיט אשבונד

אריחים מודבקים בטיט אקרילי 
המתאים לחדרים רטובים

פס שעם אשבונד

אריחי רצפה

ריצוף עם טיט לריצוף ביג'י 477 פורצלנית כדוגמא

מריחת איטום משחה ביטומנית ביג'י רדיפלקס סופר 
2001 כדוגמא

משחת איטום המכילה חומר נגד פטריות חומר 
PU-40 איטום גמיש / כדוגמת ביג'י

הגבהה יצוקה מבטון/בלוק בטון מלא
10/20
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פרק 3 | פרטי בנייה

3.1.2  מחיצה בין חדרים יבשים - חתך אנכי בנייה לפני ריצוף

הערה: התפר בין הבסיס לשורת 
הבלוקים הראשונה )פס שעם 

אשבונד( מוסתר על ידי פנל הריצוף.

הדבקת פנלים בטיט אקרילי המתאים

ריצוף

ריצוף עם טיט לריצוף 
ביג'י 477 פורצלנית
כדוגמא

רצפת או תקרת 
בטון

בלוק אשבונד לבן

הדבקת שורה שנייה טיט 
אשבונד

הנחת שורה ראשונה
ללא טיט אשבונד

פס שעם אשבונד

תשתית 
מיוצבת

תשתית 
מיוצבת

בלוק בטון/חגורה
במידות 10/20

ללא הדבקה

3.1.3  מחיצה בין חדרים יבשים - חתך אנכי בנייה על גבי ריצוף

ריצוף

רצפת או תקרת בטון

טיט לריצוף 
ביג'י 477 
פורצלנית
כדוגמא

הדבקת פנלים בטיט אקרילי 
המתאים

תשתית 
מיוצבת

בלוק אשבונד לבן

בלוק אשבונד לבן

הדבקת שורה שנייה טיט 
אשבונד

הנחת שורה ראשונה
ללא טיט אשבונד

פס שעם אשבונד
ללא הדבקה

PU-40 חומר איטום גמיש / כדוגמת ביג'י
PU-40 חומר איטום גמיש / כדוגמת ביג'י
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3.1.4  מחיצה בין חדרים יבשים - חתך אנכי 
בנייה לפני ריצוף - ע"ג רצפת בטון

ריצוף

טיט לריצוף 
ביג'י 477 פורצלנית

כדוגמא

בלוק אשבונד לבן

בלוק אשבונד לבן
הדבקת שורה שנייה טיט אשבונד

שורה ראשונה בלוק אשבונד 
עמיד מים

הדבקת פנלים בטיט אקרילי המתאים

תשתית 
מיוצבת

תשתית 
מיוצבת

יריעה 
אקוסטית

יריעה 
אקוסטית

רצפת או תקרת 
בטון

ריצוף עם טיט לריצוף ביג'י 477 פורצלנית 
כדוגמא

פס שעם אשבונד

הדבקת פנלים בטיט אקרילי המתאים

3.1.5  מחיצה בין חדרים יבשים - חתך אנכי 
על בטון מוחלק

 הערות: 
1. פרקט ובידוד לאחר בניית המחיצה
2. שטיחים יונחו לאחר בניית המחיצה

3. ציפוי P.V.C ניתן ליישם לפני בניית המחיצה
4. ציפויים אפוקסיים לאחר בניית המחיצה

5. פנלים בהדבקה לפי סוג הריצוף

בלוק אשבונד לבן

בלוק אשבונד לבן

הדבקת שורה שנייה טיט 
אשבונד

הנחת שורה ראשונה לא טיט 
אשבונד

פס שעם אשבונד

רצפת או תקרת בטון מפולסת/מוחלקת

10 מ"מ
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