
72 סמ '  רצומ 

ינכט עדימ 

םיניבמש הלאל  תירכרוכ - 

 

תויתשתו רמג  ירמוח 
ילכירדא חיט  תירכרוכ - " "

Kurkarit" - Architectural Plaster"
.שמתשמל חונו  יתודידי  ״בוטר״ ,)  ) ירט בכועמ  אבומ  רכרוכ  יופיצ  חיט ,

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
.שמתשמל חונו  יתודידי  ״בוטר״ ,)  ) ירט בכועמ  אבומ  רכרוכ  יופיצ  חיט ,  : רואית

יבג לע  םושייל  םינוש , םינווגבו  ״תורוטסקט״ )  ) רומיג תומר  ןווגמב  תיעבט  רכרוכ  ןבא  לש  הארמ  תגשה  רשפאמה  יביטרוקד  יופיצ   : דועיי
.ץוחו םינפ  תוריק 

(. ךרוצה יפ  לע   ) םייעבט םיטנמגיפו  םידחוימ  םיפסותו  םיפסומ  רכרוכ , לוח  ןבל , טנמצ   : תבורעתה יביכרמ 
.רתאב רצוימ  ליגר  חיטב  לבוקמש  יפכ  תוטישו  םילכ  םיעצמא , םתואב   : םושיי

םיחפנב םידיינ  םילברעב  רתאל  קפוסמ  םימיאתמ , ןוסחא  יאנתב  תועש  ךשמב 36  תודיבעו  תוירט  לע  רמוש   : ירטה רמוחה  ינייפאמ 
.חוקלה תנמזה  יפ  לע  םינוש 

.ליגר חיט  ומכ  תומיטאו  קזוח  דחוימו , האנ  יביטרוקד  הארמ  ילכירדא , חיט   : םיידוקפת םינייפאמ 
״ת 1920.  : םייטנוולר םיטרפמו  םינקת 

המדקו תוכיא  לע  הדפקה  ךות  ״ןוסנה״  לש  םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה , םיידועיה  םילעפמב  רצוימ  ״תירכרוכ״ 
.תיגולונכט

םידועייו תונוכת  גוויס ,

םינייפאמו רואיתתונוכת 

ק"ג/מ"ק)  ) ירט יבחרמ  דע 1900לקשמ   1700

 )%( ריוא דע 25תלוכת   10

"ס) פגמ  ) םוי קזוח 35 

הציחלב
הפיפכב
תוקבדיה

8.0 .נימ   
1.3 .נימ   

0.4 עצוממ  

"( םידא רורחש  '( )" מ  ) םימ ידא  רבעמל  .סקמ 2.0תודגנתה 

( תומיטא !( ) יצח תקזחב  העשל  "ר  מל ק"ג   ) תימינ תוגיפס  1.0םדקמ  סקמ  

'( מ"מ/מ  ) תישפוח 0.5תוקמטצה  סקמ  

"( תעבטה ןחבמב   )" תנסורמ םיקדסתוקמטצה  אלל 

תיטסלפ הקידסל  קדסנתושיגר  וניא 

: תונורתי

.תונוש תורוטסקט  )  ) רומיג תומרב  יביטרוקד  הנעמ  הווהמה  שעותמ  רצומ 
(. י״ת 1920  ) חיטל ילארשיה  ןקתה  תושירדב  דמוע  ינגומוהו , רקובמ  רצומ   

.םדא חוכב  ןוכסיח  רשפאמו  תחפ  ןיטקמ 
.הנמזה יפ  לעו  רקובמ  יאלמ  ןונכתב  הדובעה  תומדקתהל  םאתהב  תושרדנה  תויומכב  רתאל  קפוסמ 

.תולבוקמה תוטישה  לכב  שומישל  לקו  ריהמ  ןכומ ,
.עקרל הבוט  תוקבדיהו  הובג  קזוח  לעב 

תוארוהו םישגד 
ןכומ רתאל  אבומו  םידומצ  חוקיפו  הרקב  תחת  תרצוימ  תירכרוכה 

.שומישל
.םושייה ןפוא  ןוסחאה , תטיש  רמוחה , דועיי  תא  רידגהל  שי  הנמזהה  תעב 

תמר תגשה  חיטביש  ןפואב  םימ  רתאל , ועיגהב  לברעל , ףיסוהל  רתומ   
אלו תרקובמ  היהת  םימה  תפסות  .עוצקמה  לעבל  הייוצרה  תולילדה 

.חולשמה תדועתב  םושרהמ  גורחת 
.ק״מ איה 2  לברע )  ) תחא הווצאב  הקפסאל  תילמינימה  רמוחה  תומכ 

עוגפל הלולע  תפסות  לכ  .םיפסונ  םירחא  םירמוח  תירכרוכל  ףיסוהל  ןיא 
.ויתונוכתב

ריוואל ירטה  חיטה  תפישח  ענמי  םימ , ןדבא  ענמיש  ןפואב  עצבתי  ןוסחאה 
תוארוהל םאתהבו  םיפסונ  םירמוח  תפסות  ינפמ  ןגומ  היהיש  ישפוחה ,

.״ןוסנה״ גיצנ  י״ע  ורסמנש 
הבכש הצברה , תבכש  עקרה , תנכה  לע  דיפקהל  שי  ״תירכרוכ״  םושייב 

.הרפשא תרשיימ ,
ןוכנ שומישו  ןוסחא  הנמזה , יבגל  תויחנהו  םיפסונ  םיטרפ  תלבק  ךרוצל 

ומכ .הז  רצומל  ״ןוסנה״   לש   יגולונכטה  ןוילגב  ןייעל  ץלמומ  ״תירכרוכ״ב 
תא שארמ ) םואתב   ) ןימזהל ןתינ  רתא  לכב  הדובעה  תליחת  ינפל  ןכ 

.תופסונ תוארוה  ןתמלו  הכרדהל  ״ןוסנה״  גיצנ  

 

מ '' עב לארשי ) ) ןוסנהל תורומש  תויוכזה  לכ 
תוכיאל איה  מ  '' עב לארשי )  ) ןוסנה תוירחא 

ןוכנ םושייל  ףופכבו  דבלב  קפוסמה  רמוחה 
תועצהב טרופמכ  הקפסאהו  הריכמה  יאנתלו 

מ '' עב לארשי )  ) ןוסנה לש  םירמוח  תקפסאל 
תונפל ןתינ  תיעוצקמ  הכרדהו  םיפסונ  םיטרפל 

תיעוצקמ הכרדהו  היגולונכט  ףנעל 
03-5392111 ןופלט :

israel.tec@hansonplc.com
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יגולונכט ןוילג 

תויתשתו רמג  ירמוח 
ילכירדא חיט  תירכרוכ - " "

Kurkarit" - Architectural Plaster"
 
 
 
 
 
 

הנמזה . 1

.ק 2 מ" איה   דחא  חולשמב  הנמזהל  תנתינה  ץוח  טיטנמצ  לש  תילמינימה  תומכה  .א 
םג  : דכו )' הקפסאה  תעש  רתאה , םוקימ  השורדה , תומכה   ) םיליגרה םיטרפל  ףסונב  רידגהל  שי  הנמזהה  תעב  .ב 

.יוצר ןווג 
.שקובמ יברימ  רכרוכ  לדוג 

.רתאב יופיצה )  ) חיטה לש  המישה  תטיש 
 (. רחא םילכימ / םיזראמ  /  ) ירטה רמוחה  ןוסחא  ןפוא 

.שארמ   תועש  תוחפל 48  תאז  םאתי  ןוסנה ," ' " בח לש  םיידועיי  ןוסחא  יעצמאב  ןיינועמה  חוקל  .ג 
.שארמ  תאז  םאתל  וילע  ןוסנה "  " גיצנ תכרדהב  ןיינועמ  חוקלהו  הדימב  .ד 

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

(. ץיק  ) 35 ןיבל °  ףרוח )  ) 5 ןיבש °   פמטה ' חווטב  םיליגר  םיאנתב  עצבתת  תירוכרוכ  תקפסא  .א 

". ןוסנה ' " בח םעטמ  ךמסומ  גיצנ  םע  שארמ  םואתב  םיגירח  םירקמב  קר  רשפאתת  "ל  נהמ םיגרוחה  פמט ' יאנתב  רמוחה  תקפסא  .ב 

ריוואה : גזמ  יאנתל  םאתוי  רמוחה  ןוסחא   . ג

'(. דכו יוריק  יוסיכ ,  ) ןוסחאה לכימל  םימשג  ימ  תרידח  תעינמל  םיעצמא  וטקני 
.םימ  ןדבא  תושבייתה /  ינפמ  הנגהל  םיעצמא  וטקני 
.הרוסא ןוסחיאה  תפוקתב  תבורעתל  םירז  םירמוח  תפסות 

.רתאב ןורמת  וא  השיג ו/ תייעב  לכ  יבגל  שארמ  ןוסנה " ' " בח לעפמה  להנמ  תא  עדיל  שי  .ד 

רתאב חיטה  תלבק  . 3

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  חולשמ ע"י  תדועת  תועצמאב  רצומה -  יוהיז  .א 
תא  ןימזמה  םעטמ  ךמסומ  גיצנ  ןחבי  הירחאו  םיריהמ  םיבוביסב   תוחפל  תוקד  ךשמב 2  לוברע  תמלשה  עצובת  שורדה -  ךמוסה  תעיבקו  לוברע  תמלשה  .ב 

לוברע              שרדנ  םימ  תפסות  לכ  רחאל  רשאכ  םעפ , לכב  רטיל  לש 20  תונטק  תויומכב  םימ  ףיסוהל  גהנה  יאשר  ךרוצה , תדימב  .די   תשוחתבו  ןיע  תעיבטב  ךמוסה      
.לברעה  לש  םימה  ןועש  תועצמאב  קרו  ךא  עצבתת  םימה  תפסות  תרקב  .תופסונ  תוקד  ךשמב 2  םיריהמ   םיבוביסב 

.ל  " נה םימה  תויומכ  טעמל  םיפסונ  וא  םירחא  םיביכרמ  לברעל  ףיסוהל  ןיא  .ג 
.ןלהלש  ףיעסב 4  טרופמכ  ןוסחא  יעצמאל  עצבתת  רמוחה  תקירפ  .ד 

.חולשמה  תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ה 

ןוסחא תוארוה  . 4

: תואבה תופולחהמ  תחאב  עצבתי  רתאב  ירטה  חיטה  ןוסחא  .א 

םילכימ .) וא  םיזראמ  " ) ןוסנה ' " בח םיקפוסמה ע"י  םיידועיי  ןוסחא  יעצמא 
.ןלהלש  תויחנהה  תא  םימאותה  חוקלה  לש  םיימצע  ןוסחא  יעצמא 

רמוחה לש  חטשה       ינפמ  םימ  תודייאתה  תעינמל  ןוילעה  חתפה  יוסיכל  םיעצמאב  םידייוצמו  םימ , ןדבא  םירשפאמ  םניאש  םימוטא  לוביק  ילכ  הרקמ  לכב  ויהי  ןוסחאה  יעצמא  .ב 
.ירטה 

וניה : ליעלש ) ףיעס 1 ג ' האר   ) שארמ םואת  "י  פע ןוסנה "  " םיקפוסמה ע"י ןוסחאה  יעצמא  .ג 
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.ק  תעצוממ 2.5 מ" תלוביק  - םימוגיפ דלשל  עבוקמה  קש "  " זראמ

ינפמ              הנגהלו  ריוואל  ותפישח  תעינמל  ןליתאילופ  תעיריבו  רמוחה  ינפ  לעמ  לש 1 ס"מ  יבועב  םימ  תבכשב  הסוכי  הקפסאה , םויב  שומישל  דעוימ  וניאש  רמוח  .ד 
.ותושבייתה 

ויתונוכתב .  עוגפל  הלולע  "ל  נכ תפסות  לכ  םירחא , םירמוח  וב  בברעל  ןיאו  רמוח  לכ  ירטה  רמוחל  ףיסוהל  ןיא  .ה 

םושייו שומיש  . 5

: אבה ןפואב  תיתשתה  תא  ןיכהל  שי  עקרה  - תנכה  .א 

ינפ תא  ספסחל  שי  דחוימב  קלח  ןוטבה  םהבש  םירוזאב  .םירמסמו  הרישק  יטוח  ץע , תויראש  קלסל  שי  דכו ' ןמש  תויראשמו  קבאמ  ןוטבה  ינפ  תא  ףוטשל  שי  ןוטב -  תיתשת 
.ןיטולחל ושבייתה  ןוטבה  ינפש  רחאל  עצבתת  חיטה  םושיי  תליחת  ןוטבה .) ינפ  ןיבל  חיטה  ןיב  תוקבדיהה  רשוכב  עוגפל  לולע  םיקלח  ןוטב  ינפ  לע  חיט  םושיי   ) חטשה

יבג לע  חיטה  תא  םשייל  שי  .םתייוורהל  דע  םימב  חטשה  ינפ  תא  ביטרהל  שי  .טנמצ  - לוח טלמב  םירוחה  לכ  תמיתס  תועצמאב  הנכה "  " עצבל שי  גנוטיא - "  " יקולב תיתשת 
.יוור  ריק 

ןכמ רחאלו  טלחומ  ןפואב  שבייתהל  חטשה  ינפל  רשפאל  שי  .קבאמ  ריקה  ינפ  תא  ףוטשל  שי  .טלמב  םירוחה  לכ  תמיתס  תועצמאב  הנכה "  " עצבל שי  ןוטב  -  יקולב  תיתשת 
.חיטה םושייב  ליחתהל  ןתינ 

אבה : ןפואב  עקרה  תנכה  רמג  םע  םשוית  הצברהה  תבכש  הצברה -  תבכש  םושיי  .ב 

.תרשיימ התבכשל  שמשמה  הזמ  לילד  ךמוס  לעב  רמוחב  םשוית  איהו  דע 6 מ"מ  היהי 5  הצברהה  תבכש  יבוע 
תריצי ךות  שלאמ )"  )" תננושמ תירמ  תועצמאב  חטשה  ינפ  תא  דבע  ןתינ   ויפוליחל  םיספסוחמ , םיזתומה  חטשה  ינפ  תא  ריאשהל  שי  הזתהב  עצבתמ  םושייהו  הדימב 

.םייקפוא םיצירח 
תרשיימה הבכשה  םושייב  בוכיע  לש  הרקמב  .תרשיימה  הבכשה  םושייל  דע  תועש  ןיתמהלו כ-24  םימעפ  רפסמ  הצברהה  תבכש  תא  ביטרהל  שי  שבייתה  רמוחהש  רחא  ל

הרפשא ."  " ףיעסב ךשמהב  טרופמכ  ריקה  תא  ביטרהל  שי 

תירוכרוכ "  " םושיי .ג 

ןתינ ריקה  לש  תוירטמואיגה  תולבגמלו  תושירדל  םאתהב  .לגרס  תועצמאב  עצבתי  הבכשה  רושיי  הכלשה ," עצבתי ב" םושייה  לש 16 מ"מ , יברימ  יבועב  םשוית  תירוכרוכ 
.הילעמש הבכשה  לש  הצברה  תבכשכ  הבכש  לכל  סחייתהל  שי  תובכש , רפסמב  עצבתי  םושייה  םלוא  רתוי , הבע  תרשיימ  הבכש  םשייל 

.םיקולבה ינפ  שוביי  רחאל  קר  עצבתי  ןוטב  יקולב  תיתשת  יבג  לע  תרשיימ  הבכש  םושיי 
.הייוצרה רומיג )"  )" הרוטסקטה תלבקלו  רמוחה  ינפ  לש  דוביעו  רושיי  םשל  חטשה  ינפ  לש  דורג "  " עצבל שי  תרשיימה  הבכשה  םושיי  רחאל  העשכ 

הרפשא   .ד 

התיוורהל םורגיש  ןפואב  םימב  התוא  ביטרהל  שי  השביתה  תרשיימה  הבכשהש  רחאל 
.חטשה  ינפ  לש  תיתועמשמ  תושבייתה  רשפאי  אלש  ןפואב  םויב  םימעפ  רפסמ  הבטרהה  לע  רוזחל  שי 

.םימי  ךשמב 7  "ל  נכ הרפשאב  ךישמהל  שי 
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