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ינכט עדימ 

לקטבל ףילחת  לק -  טילויפ 

 

תויתשתו רמג  ירמוח 
" לק טילויפ  "

Piolit Light
תרבח תדבעמ  לש  ידוחיי  חותיפ  ירפ  לקטב ,)" המוד ל"  ) לקשמ לק  יתוכיא  יטנמצ  רצומ 

.םיינבמ אל  םישומישל  לק  ןוטבכ  שמשמה  ןוסנה " "

 
 
 
 
 
 

םושייו המיש  דועיי , רואית ,
אל םישומישל  לק  ןוטבכ  שמשמה  ןוסנה " תרבח " תדבעמ  לש  ידוחיי  חותיפ  ירפ  לקטב ,)" המוד ל"  ) לקשמ לק  יתוכיא  יטנמצ  רצומ   : רואית

.םיינבמ 
.הנבמה  לש  דודיבה  תכרעממ  קלחו  תיתפצר  תרנצ  לע  הנגהו  יוסיכל  םיללח , יולימל  םיעופיש , תריציל  הרמ " " וא לקטב "  " ףילחת  : דועיי

.םיפסותו  םיימיכ  םיפס  לש מ ו  דחוימ  בוליש  םיטגרגא , טנמצ ,  : תבורעת יביכרמ 
(. הרישי הכיפש  / ףונמ דוד  / הבאשמ  ) רתאב םילבוקמה  םיליגרה  םיעצמאב   : המיש

.לגרס תועצמאב  רושייו  רוזיפ   : םושיי
.סוליפלו  רושייל  חונו  לק  דחוימב , דיבע   : ירטה רמוחה  ינייפאמ 

.דועייל םיאתמ  הציחלב  קזוחו  ךומנ  יבחרמ  לקשמ   : יושקה רמוחה  ינייפאמ 

המדיקו תוכיא  לע  הדפקה  ךות  ןוסנה " ' " בח לש  םיבשחוממהו  םימדקתמה  םיינרדומה , םיידועייה , םילעפמב  רצוימ  לק  טילויפ 
תיגולונכט

םידועייו תונוכת  גוויס ,
םינייפאמו רואיתתונוכת 

מ"ק) ק"ג /   ) ירט יבחרמ  דע 1590לקשמ   1500

מ"ק) ק"ג /   ) שבי יבחרמ  דע 1480לקשמ 

( סונוקה ןחבמב   ) ךמוס )תגרד  השירדל םאתהב   ) S8 דע  S4

םוי ליגב 28  "ס ) פגמ  ) הציחלב )קזוח  השירדל םאתהב    ) 6.0  - 4.0

מ"מ)  ) תילמינימ הבכש  40יבוע 

דועיי 

.םוטיאל  תיתשתכו  םימ  זוקינל  םיעופיש  תריציל  הדמ  "  " וא לקטב " -" ףילחת ל
תרנצה .) תא  ןטבל  ךרוצה  לטבמ   ) תיתפצר תרנצל  הנגהו  יוסיכ 

לקשמ .  לק  רמוחב  םיללח  יולימ  .הנבמה  לש  ימרתה  דודיבה  תכרעממ  קלח 

תונורתי :
.םיינבמ  אל  םישומישל  לק  ןוטבכ  שמשמה  ןנוסמו  ינגומוה  רקובמ  רצומ 

.ןמזבו  תויולעב  ךסוח  הדובעה , יתווצ  לש  תדחוימ  הרשכה  וא  דחוימ  ןוכימ  ךירצמ  וניא  תולבוקמה , הדובעה  תוטישב  םושייל  חונו  לק 
.םייטסלפ םירמוחו  תרנצ  ףקות  וניא  םיללח , רצוי  וניאו  עקוש  וניא 

.ןוטב  וא  הדמל  תיסחי  בוט  יטסוקא  דדובמ  לקטב ,) ומכ   ) ימרת דודיב  רשוכ  רפשמ  לוחמ , רתוי  הלודג  לקשמ  תפסות  הנבמה  דלש  לע  סימעמ  וניא 
.ןוטב  תקצל  ןתינ  וב  ריווא  גזמ  לכב  הקיציל  ןתינ  יוצרה , ךמוסב  קפוסמ 

תוארוהו םישגד 
רתאל אבומו  םידומצ  חוקיפו  הרקב  תחת  רצוימ 

ןכומ ." ןוטב  -" כ
אלא תוקד  ךות 90  הקירפו  הלבוהל  דעונ  רמוחה 

.שארמ  רחא  ןמז  קרפ  םכוס  םא 
בצקו ןמזומה  רמוחה  תומכ  תא  תסוול  שי 

.חטשב  הדובעה  תומדקתהל  הקפסאה 
, יוצרה ךמוסה  לע : דיפקהל  שי  לק  טילויפ  םושייב 

הרפשא רמוחה , רושייו  רוזיפ  תיתשתה , תנכה 
לש יגולונכטה  ןוילגב  האר  םיפסונ  םישגדו  טוריפ 

הז .  רצומ 

 

םושיי םיעופיש -  תריציו  יולימל  לק  טילויפ 

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 
" לק טילויפ  "

Piolit Light
 
 
 
 
 
 

הנמזה . 1

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

רמוחה  דועיי 
הייוצר  ךמוס  תגרד 

(. רחא / הכיפש / ףונמ  / הבאשמ המיש ( תטיש 
.יוצר  הקפסא  בצק 
.יופצ  הנתמה  ךשמ 

.רתאב  ןורמתו  השיג  תויעב 

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ   . 2

(. ץיק  ) 35 ןיבל °  ףרוח )  ) 5 ןיבש °   פמטה ' חווט  םיליגר  םיאנתב  עצבתת  לק  טילויפ  תקפסא  .א 
ןוסנה ." ' " בח םעטמ  ךמסומ  גיצנ  םע  שארמ  םואתב  תינתומ  איהו  תדחוימ  בל  תמושתו  תעד  לוקיש  תבייחמ  םיגירח  ריוא  גזמו  פמט ' יאנתב  לק  טילויפ  תקיצי  .ב 

.םיגהנה לש  שארמ  ךורדת  ךרוצל  רתאב  ןורמת  וא  השיג ו/ תייעב  לכ  יבגל  שארמ  ןוסנה "  " לעפמ להנמ  תא  עדייל  שי  .ג 

רתאב ירטה  רמוחה  תלבק  . 3

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  חולשמ ע"י  תדועת  תועצמאב  חולשמה -  יוהיז  .א 
.ההובג  בוביס  תוריהמ  תוחפל ב תוקד  ךשמב 3  לברעל  שי  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  לברעל  שי  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
.שארמ  םאות  רבדה  םא  אל  הקירפה א רמגל  דע  תוקדה  חווטמ 90  גורחל  ןיא  תוגירח , תונתמהמ  ענמהל  שי  הקירפו -  הנתמה  ךשמ  .ד 

.ךמוסה תמאתה  ןוחבל  שי  הקירפה  תליחת  ינפל  .ה 
.חולשמה  תדועת  חוקלה ע"ג  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ו 

םושייו שומש  . 4

'. דכו ןמש  תויראש  םיפפור ,  םיקלח  ןוזמ ,  ירייש  תכתמ ,  תויראש  ךולכלמ , הייקנ  תויהל  תבייח  תיתשתה  תיתשתה -  תנכה  .א 
.םייוצרה םיעופישה  תעיבק  ךות  םילגרס  וא  םיטוח  תחיתמ  תועצמאב  עצבתי  רמוחה  לש  יוצרה  ןוילעה  סלפמה  ןומיס  םיעופישו -  םיהבג  ןומיס  ב . 

םינומיסל םאתהב  יפוסה  ורושייו  רמוחה  רוזיפ  .יתטיש  ןוויכב  תומדקתה  ךות  םילגרס ) וא  םיטוח  ןומיסה ( הבוגל  םאתהב  חטשמה  לכ  ינפ  לע  דיחאו  ףיצר  ןפואב  רמוחה  תא  ךופשל  שי  רמוחה -  תמיש  ג . 
.םיאתמ לגרס  תרזעב  עצבתי 

.הקיציה רמג  רחאל  תועש  כ 12 -  יושקה , רמוחה  ינפ  לע  ךורדל  ןתינ  חטשה -  ינפ  לע  היילע  .ד 
.רמוחה תושבייתה  ענמיש  ןפואב  םימי  תוחפל 7  ךשמת  הרפשאה  תפוקת  .הקיציה  רמג  רחאל  תועש   12 לחה מ - םימב  חטשה  ינפ  לש  סוסיר  / הזתה תועצמאב  עצבתת  הרפשאה  הרפשא -  .ה 

.רמוחה לש  הריהמ  תושבייתה  תעינמ  לע  דחוימב  דיפקהל  שי  םח  ריוא  גזמו  ץיק  יאנתב 
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