מפרט טכני להתקנת
אריחי  PHOMIלפנים ולחוץ
לכל סוגי האריחים

תיאור המערכת:

אריחי חיפוי ממרכיבים טבעיים המיוצרים בטכנולוגיית  "MCM "modiﬁed clay materialsשל
חברת  .PHOMIבמידות משתנות  600*300*3מ"מ 600*600*3 ,מ"מ 1200*600*3 ,מ"מ )טולרנס של
 ±0.5מ"מ( ומידות אחרות בהזמנה מראש בגוונים שונים על בסיס חימר טבעי וללא פיגמנטים.
את האריחים מיישמים על גבי תשתית ישרה ,יציבה וחזקה .הדבקה באמצעות דבקים מומלצים ועל
פי סוג התשתית ושימוש ברובה תואמת ונכונה בהתקנת אריחים עם מיישקים לפי הנחיות המתכנן.

מרכיבי המערכת:

 .1אריחי  PHOMIבגדלים שונים.
 .2דבק להדבקת האריחים של חברת ”שחל“  -פיקס אייר  472פומי או ש"ע.
 .3רובה אקרילית או רובה אחרת עפ"י דרישה או יעוץ – להתקנה עם מיישקים.

אופן הביצוע:

 .1הכנת התשתית עליה יתבצע החיפוי  -יישור ,ניקוי מאבק ,לכלוך
ושומנים עד יבוש מלא.
מומלץ להתייעץ לפני ההדבקה אם ישנו הצורך בהכנות נוספות כגון -
שימוש בפריימר ,טיפול בהחלקת התשתית ועוד .לשלב זה יש משמעות
קריטית לאיכות הגימור ורמת העמידות של המערכת כולה!
להדבקה על פני חיפויים קיימים וישנים כגון :אריחי קרמיקה ,עץ ,קירות
צבועים ,זכוכית או אחרים יש לפנות למחלקה הטכנית !
 .2יש לסמן מבעוד מועד קווים על התשתית לדיוק מרבי בהדבקה -
באמצעות אנך  /שטיכמוס  /פלס  /לייזר ולסמן בעזרת צ‘וק ליין את
הקווים המנחים.
 .3את האריחים יש לחתוך בהתאמה למידה הנדרשת או לבצע גרונג -
בעזרת מסור לאבן או דיסק חיתוך יהלום.
.
 .4יש למרוח את הדבק הייעודי המתאים בעזרת מרית באופן שווה על כל
גב האריח ,ולאחר מכן לעבור עם מרית משוננת בגודל שן של  5*5מ“מ
למריחה אחידה בגב האריח.
 .5יש להצמיד את האריח אופקית או אנכית על פי תכנית הפריסה של
המתכנן.
 .6יש להדק את האריח על התשתית בלחיצה אחידה וברגישות באמצעות
פטיש גומי  +לוח עץ על מנת לפזר את הדבק בגב האריח באופן אחיד.

 .7יש למרוח רובה אקרילית באמצעות שקית זילוף מתאימה.
 .8יש לעצב את הרובה באמצעות כלי מעוגל מתאים )מקל מעוגל( כדי
להדקו וליצור פני שטח חלקים ואחידים.
 .9ניקוי והסרת שאריות דבק  /רובה יש לבצע רק לאחר הייבוש המלא
של הדבק והרובה  -יעיל הרבה יותר ומונע לכלוך!
 ..10ביצוע תיקונים קוסמטיים מתבקשים לגימור מושלם.
 .11אם נדרשים תפרי התפשטות  /הרפיה  -יש למלא את המיישקים ברובה
)גמישה  /סילקונית(.

הערות נוספות והדגשות

לחידוש על פני חיפויים קיימים וישנים כגון אריחי קרמיקה ,עץ ,קירות צבועים ,זכוכית או
אחרים יש לפנות למחלקה הטכנית.
תהליך הייצור של  PHOMIתוכנן על מנת לחקות באופן מושלם את היופי הטבעי והאקראי
של אבן טבעית .לפיכך פני השטח עשויים לכלול בועות או חורים קטנים במיקומים
אקראיים  -המוסיפים ליופי האבן ואין מדובר בפגם ייצור .האריחים מתוכננים שלא להיות
אחידים במראם ,צבעם ,מרקמם ,עוביים וכו' גם אם הם מאותה סדרת ייצור.
תתכן סטייה קלה במידות הדיאגונל של האריחים עד  2מ"מ.
מומלץ לעבוד לפחות משתי אריזות לחילופין על מנת לקבל משטח הומוגני.

אחריות

כל המידע הנ"ל הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו .אחריות
המפעל מוגבלת לטיב ואיכות החומרים בלבד ,עפ"י כתב אחריות היצרן ואינה באה במקום
אחריות המבצע .על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל
העבודה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת.
באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

במידה וקיים ספק או החשש כלשהו לגבי התאמת התשתית ,סוג
הדבק או לגבי כל דבר אחר  -יש להיוועץ עם נציג טכני בנושא!
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