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 מפרטים ותקנים .1
 העבודות יבוצעו לפי המפרטים והתקנים הבאים:

 זה.מפרט מיוחד  1.1

 מנהל הפרוייקט מפרט ספק הברגים והעוגנים, באחריות הקבלן להציג מפרט זה ל 1.2
 ויצטרך לקבל את אישורו.מנהל הפרוייקט מפרט הספק ייבדק ע"י 

 מפרטים כללים 1.3
 משרדית בהוצאתם האחרונה. -מפרטים כללים של הועדה הבין

 עבודות אבן. -14מוקדמות, פרק  -00פרק 

 תקנים ישראליים 1.4
תקנים ישראלים רלוונטיים, בהעדר תקן ישראלי יהיה תקן  2-ו 1חלק  2379תקן ת"י 

 באשור מכבי מראש זר מתאים
מפרטים אלו הם חלק בלתי נפרד ממפרט זה והקבלן מצהיר כי בידיו נמצאים 

 מפרטים ותקנים אלה.

 דוגמאות לחיזוק חיפוי האבן ובדיקות שליפה .2

ל אתר, דוגמא לחיזוק אבנים על קטע קיר, לפני תחילת הביצוע הקבלן יכין, בכ 2.1
ייבדק סוג  לפחות. בדוגמא 2במקומות שיורה הממונה. כמות העוגנים בדוגמא תהיה 

העוגנים, תיבדק שיטת העבודה של הקבלן על כל מרכיביה: קידוח וניקוי הקדח, 
החדרת המיתד והבורג, סתימת הקדח ואיטום וכו'. הדוגמא תירשם ביומן העבודה. 

  הדוגמא יירשם תאריך ביצועה. ליד 

כמו כן הקבלן יבצע בדיקות שליפה של עוגנים באמצעות מכון בדיקות מוסמך )ע"פ  2.2
 להלן(. 4פרק 

 לא שהקבלן ככל. הזוכה הקבלן של נסיון יהוו ראשונים ר"מ 100 של תיקון ביצוע
 את לבטל רשאית תהא מכבי, מכבי של רצונה לשביעות הנסיון תיקון את יבצע

 .  במכרז לזכייה בתור הבא למועמד ולעבור ההסכם

 מערכת עיגון וחיזוק לוחות חיפוי האבן .3

 אופן חיזוק אבנים: 3.1
החיזוק יבוצע בכל אבני החיפוי, באופן שכל אבן תהיה מובטחת בפני נפילה ע"י 

 החדרת העוגנים לתוך האבנים, כמפורט להלן:

 עוגן אחד בכל אבן. יבוצע -מ"ר( 0.25-ס"מ )כ 33/75באבנים במידות עד  .א

 עוגנים בכל אבן. 2יבוצעו  -מ"ר( 0.25-ס"מ )כ 33/75 -באבנים במידות גדולות מ .ב
 בתחמ"ש הקריה יבוצע עוגן אחד בכל אבן.

חיזוק קופינג בראשי הקירות )במידה ויידרש(: יש לבצע עוגנים באבנים לפי  .ג
מ'  3ל מישקים גמישים לרוחב המעקה במרחקים ש הנחיות הממונה, וכן לבצע

מ"מ  6-8בערך זה מזה כדלהלן: יש להרחיב את המשיקים ע"י ניסורם לרוחב 
 ולמלא במסטיק.

"סיקפלקס" של חב' גילאר או ש"ע מאושר, כולל מריחת פריימר לפי הוראות 
 יצרן המסטיק.

חיזוק גליפים, פינות סביב ומעל פתחים: את האבנים האנכיות בצדי החלונות,  .ד
אחד. אבנים מעל לחלונות ופתחים, וכן אבנים בתחתית יש לחזק כל אבן בעוגן 

 עוגנים.  2 -קורות יש לחזק כל אבן ב

 מיקום עוגני החיזוק באבנים 3.2
 בכל אבן יהיה עוגן אחד אן שניים לחיזוק והם ימוקמו לפי הנחיות כדלהלן:

 העוגן יקבע במרכז האבן. -באבן עם עוגן אחד .א

. מרחק העוגנים מקצות באמצע רוחב האבןהעוגנים יקבעו  -באבן עם שני עוגנים .ב
 ס"מ. 10האבן יהיה 

 יקבע עוגן אחד בכל צד של הסדק. -באבן סדוקה .ג
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הערה: במידה ובזמן הקידוח לעוגן יתקל המקדח בזיון בתוך הקיר, יבצע הקבלן 
החור ייסתם עם פקק  -ס"מ. קדוח שנתקל בזיון הקיר 3-קדוח נוסף ועוגן במרחק כ

 אבן כמפורט להלן.

 בודות ההכנהע 3.3
 עבודות הכנה יכללו: סימון באבנים, סימון מיקום חיזוק האבנים.

 סימון סדקים באבנים: .א
במידה ויתגלו סדקים באבנים תוך סריקה לצורכי סימון ומיקום החיזוקים, יש 

לסמנם באופן ברור כדי לאפשר חיזוק האבן משני צדי הסדק. הסימון יבוצע 
ת נייר דבק הניתנות להסרה מבלי להשאיר באחד מקצות הסדק ע"י הדבקת נקוד

 סימן. 

 סימון מיקום חיזוק האבן: .ב
לעיל.  לפני תחילת ביצוע קידוחים באבן, יש לסמן את מיקום הקידוחים כמפורט

הסימון יהיה כזה שלא ישאיר סימן על האבן כגון: מתיחת חוטים לאורך קווים 
נקודות נייר דבק אופקיים וסימון על חוטי את המיקום המדויק או הדבקת 

הניתנות להסרה מבלי להשאיר סימן. אפשרי יהיה סימון אחר שיאושר ע"י 
 הממונה.

 סוג עוגני החיזוק 3.4
 מ"מ לפחות.  140מ"מ ובאורך  10העוגנים יהיו מותאמים לקיר הרקע בקוטר 

(, המיתדים )הדיבלים( יהיו 316) A4הברגים יהיו עשויים פלב"מ )נירוסטה( מסוג 
 פוליאמיד.מניילון 

 העוגנים יהיו תוצרת חברות מוכרות כגון: "הילתי" או "פישר".
 סוגי עוגנים מתאימים:

 (.316. )נירוסטה A4 T100  x 10 FURעוגן "פישר" מסוג  .א

 (.316. )נירוסטה 100T A4 x 10 SXRעוגן "פישר" מסוג  .ב
 הקבלן יספק מסמך מאת ספק הברגים לגבי סוג הנירוסטה.

 .מ"מ 50לפחות יר הרקע מבטון לעומק של העוגנים יוחדרו לק
הקבלן יבדוק ויוודא טרם תחילת העבודה בכל אתר את עובי החיפוי. עובי הטיט, 

כדי לקבוע את אורך העוגן המתאים. הבדיקה תבוצע ע"י מספר קידוחים באבן 
 עד לתשתית הבטון. לא תשולם לקבלן תוספת עבור עוגן ארוך יותר.

 קדוח החורים בעוגנים 3.5
 הקידוח יעשה במספר שלבים ע"י מקדחים שונים ובהפעלה שונה של המקדחה.

 קידוח ראשוני .א
מ"מ לצורך קביעת המיקום  3-5הקידוח הראשוני יעשה ע"י מקדח בקוטר קטן 

והכיוון של הקידוח העיקרי. הקידוח יעבור את האבן והטיט ויחדור לבטון 
, ללא ריטוטמ"מ. הפעלת המקדח דרך האבן תהיה  10 -התשתית לעומק כ

 פעולה חלקה של קדיחה ע"מ לא לשבור את שולי הקדח באבן. בהמשך לקבלת
קידוחים  50הקידוח בתשתית אפשר להפעיל ריטוט. יש להחליף את המקדח כל 

בקירוב או כאשר המקדח מפסיק לקדוח בצורה חלקה וגורם לשברים בשולי 
 הקדח.

 קידוח עיקרי .ב
מ"מ, בהתאם לקוטר המיתר. עומק  10הקידוח העיקרי יעשה ע"י מקדח בקוטר 

ן. הפעלת המקדח דרך האבן הקדח יתאים לאורך העוגן, בהתאם להוראות היצר
 . בהמשך אפשר להפעיל ריטוט. ללא ריטוטמ"מ( תהיה  30 -)כ

 קידוח עבור ראש הבורג .ג
מ"מ בלבד. קוטר המקדח  5הקידוח לראש הבורג יבוצע במקדח יהלום לעומק 

מ"מ. המקדח יהיה חדש ויוחלף מדי  2-יתאים לגודל ראש הבורג וגדול ממנו ב
ם לחלוטין. לא יורשו שפות קדח שבורים. אבנים פעם כדי לקבל שוליים חלקי

 יוחלפו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף. -שיפגעו עקב הקדיחה
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 ניקוי הקדח: .ד
 הקדח ינוקה לכל עומקו בשני שלבים:

ניקוי החלק העמוק של הקדח ע"י הכנסת צינור לכל העומק ונשיפת אוויר  .1
 אחיזת המיתד.כלחץ לתוכה לסילוק האבק. האבק מהווה גורם המחליש את 

ניקוי ההרחבה לראש הבורג, יש להקפיד על הניקוי כדי להצליח בסתימת  .2
הקדח. הניקוי יבוצע ע"י סמרטוט לח, אשר יוחדר לשקע המורחב ויספח 

אליו את כל האבק. יש להשתמש בכל פעם בחלק חדש של הסמרטוט, בעל 
 כושר קליטה של האבק.

 החדרה והידוק העוגן 3.6
ידני אל תוך הקדח, כאשר הבורג כבר מוברג חלקית אל תוך העיגון יוחדר באופן 

המיתד. במידה ותהיה התנגדות להחדרה, אפשר להיעזר במכות פטיש קלות ובלבד 
שינקטו כללי זהירות ע"מ שלא לפגוע באבן. בשלב זה אין עדיין הרחבה של המיתד 

י מברגה בתוך הקדח ולכן אין אחיזה בבטון. האחיזה תתקבל ע"י הברגת הבורג ע"
 חשמלית, בהתאם לכוח מומנט שמוגדר ע"י היצרן.

 טיפול באבנים סדוקות 3.7

עוגנים.  2כאשר באבן יתגלה סדק והממונה יאשר להשאירה, יש לחזק אותה ע"י  .א
יש לחזק בעוגן אחד כל חלק של האבן, כאשר העוגן ימוקם במרכז הכובד של 

 תר הברגים.החלק )בצורה מקורבת( ואינו חייב להימצא בקו ישר עם י

ברגים, יהיה כל חלק )מכל צד של סדק( חובר  2-באבן המיועדת להיות מחוזקת ב .ב
ס"מ והקו  6ברגים. מיקום הברגים יהיה כזה שמרחקם מהשוליים יהיה  2-ב

 חלק האבן המחוזק.הדמיוני המחבר את שני הברגים יעבור דרך מרכז הכובד של 

 "פקקים" לסתימת הקדח 3.8
אבן. הפקק יהיה מגליל דק של אבן בקוטר הקדח ובעובי  הקדחים יסתמו ע"י פקקי

מ"מ. יש הקפיד על קוטר הגליל, שיהיה באופן שהחיבור לא יראה. הפקקים  2.5-3
ייצרו מאבנים זהות לאבן שבאתר, כגון מאבנים פגומות שיפורקו או ממקום נסתר 

האבן  בבניין עצמו. הפקקים ייצרו ע"י קבלן מנוסה, ע"י קידוח גלילים מעובי
 וחיתוכם לפרוסות בעובי הנ"ל. הפקקים יותאמו לגווני האבנים בקירות.

 איטום הקדח והדבקת הפקק 3.9
יש להקפיד שהתשתית לאיטום נקייה מאבק. יש למרוח פריימר בעזרת מכחול על 

השטח המודבק. הפריימר יהיה מסוג המתאים לסיליקון, בהתאם להוראות היצרן. 
. על גבי הפריימר מיישמים שכבה דקה של הפריימר אין להכתים את שולי החור עם

 סיליקון.
איטום הקדח והדבקת הפקק יעשו באותה הפעולה. יש לכסות את ראש הבורג ואת 

של סיליקון אמיני )שאינו חומצתי העלול לעכל את האבן( כגון  היקפו ע"י שכבה דקה

מ"מ  1או ש"ע מאושר. הכיסוי יכלול גם שוליים ברוחב  OTTO SEAL S70אוטוסיל 
 מסביב לראש הבורג שהושארו למטרה זו.

 בדיקות איכות הביצוע .4

 בדיקת שליפה -עוגנים 4.1
 בכל אתר יעשו בדיקת שליפת עוגנים ע"י מעבדה מוסמכת, באישור הממונה.

ע"י  הבדיקה תבוצע בתחילת העבודה בדוגמא, וכן במהלך העבודה בעוגנים שיבחרו
ק"ג  300במקומות שונים. תוצאה תקינה של שליפת בורג תהיה  מנהל הפרוייקט 

לפחות. הקבלן ימצא דרך לאחוז את ראש הבורג לצורך הבדיקה, כגון ניסור ופרוק 
 האבן סביב העוגן וחשיפת ראש הבורג.

לאחר הבדיקה הקבלן יפרק אבן זו, ישלוף את העוגן הנבדק ויקבע אבן חדשה כולל 
 ס"מ מהעוגן הקודם. 3ע עוגן חדש במרחק ביצו
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 התאמה למפרט -בדיקת הממונה 4.2

 מיתדים וברגים. -בדיקת מקום הקידוחים, בדיקת סוג ואורך העוגנים .א

 צורת ההרחבה לראש הבורג ומניעת שברים באבנים. .ב

 הידוק הברגים בכוח המומנט הנדרש. .ג

הברגים משני צדי בדיקת מיקום סדקים לאחר סימון הקבלן וקביעת מיקום  .ד
 הסדק.

איטום ראש הבורג ע"י סיליקון. יש לבדוק את סוג הסיליקון )לא חומצי, לפי  .ה
 הפרוספקט או לפי אישור המהנדס( וכן לבדוק את הידבקות הפקק לאבן.

 הדבקת אבנים חדשות .5

 החלפת אבנים בודדות 5.1
 החלפת אבנים בודדות תבוצע כדלקמן:
 צים.ניסור הפוגות באזור האבן לשחרור לח

 פירוק האבן בזהירות מבלי לפגוע באבנים סמוכות.
 סיתות הטיט מתשתית הקיר.

 אספקת אבן מסוג, עובי, בגוון ובמידה המתאימה.

 מועד ההדבקה 5.2
הדבקת האבן תעשה לאחר ניקוי והתייבשותו המלאה, אין לבצע הדבקה בימי שרב 

להרטיב את התשתית . כמו כן, אין להדביק כאשר יורד גשם ואין °35או בטמפ' מעל 
סמוך למועד ההדבקה. התשתית חייבת להיות יבשה מפני שהרטיבות מחלישה את 

חוזק ההדבקה. רצוי לשטוף את הקירות מאבק יומיים לפני ההדבקה ולהיווכח 
שעות מגמר  24שהשטח התייבש. יש למנוע הרטבה משטיפה או מגשם גם במשך 

 היישום.

 סוג האבן החדשה 5.3
לה לאבן הקיימת במבנה שבו מבוצעות גה, בטקסטורה שהאבן תהיה זהה בסו

 העבודות. פני האבן אחידים, ללא "פרחים", כתמי עפר ובטקסטורה אחידה. 
 האבן תמוין ע"י הקבלן שיפסול אבנים שאינן עומדות בדרישות המינימום.

ק את הקירות לפני הכיחול אבנים שאינן עומדות בדרישות ויבדמנהל הפרוייקט  
לפי  , יוסרו מעל הבניין ואחרות יותקנו במקומןמנהל הפרוייקטו בדיקות האיכות א

 .החלטת מנהל הפרוייקט

 מידות האבן החדשה 5.4
מידות האבן יותאמו לאבנים הקיימות במבנה. עובי האבן המינימאלי יהיה על פי 

 ס"מ. 1.3 –מ  פחות א הקיים באתר אך ל

 סוג הדבקה ודרישות 5.5
 להדבקת אבן לקירות בטון.הדבק יהיה מסוג המיועד 

 של חב' תרמוקיר או  ישראל" חוצה" דוגמת 770סוגי ההדבקה לשימוש: פלסטומר 
 של חב' "כרמית" או ש"ע מאושר. 100סופר גמיש 

 הקבלן לא ישתמש בדבק שלא יאושר בכתב ע"י הממונה.

 דרישות חוזק .א
 מגפ"ס. 1.0חוזק ההידבקות במתיחה לפחות 

 מגפ"ס. 1.0חוזק ההדבקות בגזירה לפחות 

 דרישות גמישות .ב

 מגפ"ס. 2000 -לא יותר מ Eהדבק יהיה גמיש, מודול אלסטיות 

 דרישות ביצוע .ג
 שעות לפחות. 3 -דקות לפחות. משך שמישות30 -זמן חופשי וזמן התאמה

   °5 -חודשים לפחות. תחום טמפרטורות המותרות ליישום 6 -קיום באחסנה

C°35. 
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 הדבק הכנת 5.6
יסופק לאתר בשקים עם אבקה אותה מערבבים עם נוזל פולימרי המגיע יחד הדבק 

אתה או עם מים. בשני המקרים יש לערבב את שני המרכיבים ביחס כמויות מדויק 
בעל מספר  ערבל מכני מיוחד למטרה זומהערבוב נעשה ע"י הניתן ע"י היצרן. 

 )סיבובים יותר מהירים גורמים נזק(. סל"ד 300 -סיבובים כ
 דקות, גם אם התערובת תראה מוכנה לאחר זמן קצר יותר. 5משך הערבוב ימשך 

למרבית הדבקים נדרשת "מנוחה" לאחר הערבול למשך מספר דקות )לפי הוראות 
היצרן( ולאחריה יש לערבל שוב כדקה לקבלת דבק כשיר להדבקה. הוראות אלה 

ות רבה, כדי להבטיח שהדבק פעיל. בכל מקרה, הכנת הדבק חייבות להתבצע בקפדנ
בהתאם להוראות היצרן. להבטחת הפעולה, ימנה הקבלן אדם קבוע אשר תעשה 

 יעסוק בהכנת הדבק ויספק אותו לצוותי ההדבקה.
לאחר השלמת הערבוב אין לערבב שוב. במקרה שהקרום העליון של הדבק מתייבש, 

 -לים נוספים לדבק שהתייבש. דבק שנעשה סמיךיש לסלק אותו. אין להוסיף נוז
יסולק. יש להכין מנות דבק קטנות הדרושות לכמות המתאימה ל"זמן השמישות 

 לעבודה" של הדבק.

 הכנת האבן להדבקה 5.7
האבנים החדשות יהיו זהות בסוג, מידות, עובי, גוון, טקסטורה וצורה לאבנים 

 הקיימות.
ן המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב לפני ההדבקה יש להכין מראש לוחות האב

את  יש להניח הלוחות במים ולשפשף במברשת, כדי להסיר את האבק מהן. אח"כ 
ש. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות יבשים ונקיים מאבק. ניקוי והלוחות לייב

 –)"רובה"   -הלוחות יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את הכוחלה
 .מילוי(

 ע ההדבקהביצו 5.8

 מריחת שכבת דבק ראשונה על הקיר: .א
מ"מ( על הקיר באמצעות הצד החלק של המרית  1-2יש למרוח שכבת דבק דקה )

)המלטש(. הפעולה תבוצע תוך כדי הידוק הדבק אל הקיר וסתימת חללים קטנים 
 וקבלת אחיזה מושלמת של הדבק לקיר הרקע.

 מריחת שכבת דבק על האבן: .ב
עברה שטיפה וייבוש. יש למרוח שכבת דבק דקה בעובי תבוצע רק לאחר שהאבן 

 מ"מ על גבי האבן המיועדת להדבקה, תוך כדי הידוק הדבק על פני האבן. 1-כ

 פעולת ההדבקה: .ג
 3 -מורחים על הקיר שכבת דבק נוספת )לאחר המריחה לפי הסעיף לעיל( בעובי כ

מרית  מ"מ, בשטח גדול מגודל האבן המיועדת. משננים את הדבק באמצעות
מ"מ )מרית בעלת שיניים ישרות אינה  15משוננת בעלת שיניים מעוגלות בגובה 

 מבטיחה מילוי טוב(.
. יש לשאוף )לא אנכי ולא בעגול( בקו אופקיהשינון נעשה ע"י משיכת המרית 

שהמרית תהיה קרובה למצב ניצב לקיר בזמן המשיכה, כדי לקבל שיניים גבוהות 
ק. מתקבל משטח של דבק בעל שיניים גדולות ככל האפשר עם אותה כמות דב

 . עודפי האוויר יצאו החוצה דרךהמיועדות להתמוטט בזמן הצמדת האבן
החריצים שבדבק. יש ללחוץ היטב את האבן כלפי הקיר תוך כדי טלטול האבן 

לצדדים. פעולת הטלטול חשובה ביותר וצריכה להיעשות מספר פעמים הלוך 
שיני הדבק לכל שטח האריח. עובי הדבק לאחר ושוב, כדי למעוך ולשטח את 

 מ"מ לפחות. 5המעיכה יהיה 
מזיזים את האבן המהודקת למקומה המדויק, תוך שמירה על מישקים ישרים 

להבאתה ובעלי רוחב אחיד. לוחצים שוב על האבן ודופקים עליה בפטיש גומי עד 
 .למישור אחד עם יתר האבנים

לפחות משטח הכולל. יש לבדוק מדי פעם  85%מילוי הדבק צריכה להיות  כמות
 מ"מ. 5ועובי הדבק לפחות  85%שאומנם מתקבל מילוי של 

כמות ש לוודא יש   ,הבדיקה תעשה ע"י פירוק לוח אבן שזה עתה הודבק
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החריצים שנשארה ריקה. כמו כן מחדירים חוט ברזל לתוך הדבק לבדיקת 
מהווים גורם המחליש את טיב  15%העובי. עובי דבק קטן מדי או חללים מעל 

 האחיזה.

 50X25ככל שהאבן גדולה יותר, קשה יותר להדק את הדבק. ללוח אבן בגודל מעל 
במידה ויתברר קושי במידות המילוי, יידרש   ס"מ יש להרבות בבדיקות

   להשתמש במרית בעלת שיניים יותר גדולות. 

 עוגנים -חיזוק אבנים מודבקות .6
וזקו באמצעות עוגנים, עוגן אחד לכל אבן. מיקום העוגנים יהיה כל האבנים המודבקות יח

)פירוש   בד"כ במרכז האבן. העיגון יעשה לאחר התייבשות הדבק ובהתאם למפרט זה.
 לעיל( 3.4בסעיף 

 מילוי( –)רובה   כיחול מישקים .7
 במקומות אשר יידרשו יש לבצע כיחול מישקים מחדש כדלקמן:

 תערובת .א
המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים.  התערובת לכיחול

התערובת תוכן לפי המינון שלהלן: שלושה נפחים של חול גס ללא חומק דק ונפח 
עד לסומך המתאים לכיחול.  1אחד של צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל מים/סיקה 

כיחול . כמו כן, יש להוסיף לתערובת ה1:1עד לסומך יהיה ביחס  1תמהיל מים/סיקה 
ערב משפר הדבקה. לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן, באישור 

 האדריכל. עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעיף ב' להלן.

 נוהל הביצוע .ב

 ניקוי הטיט לעומק הדרוש. .1

 לשימוש במסור. חל איסור מוחלט .2

ית ס"מ באופן מכני ע"י מברשת פלדה חשמל 4 -ניקוי דפנות האבן לעומק כ .3
 ובעבודות ידיים.

 סילוק כל החתיכות ופרורי הטיט. .4

 ניקוי החלל הנזכר לעיל במים. .5

הכנת החומר עפ"י המינון המדויק, צמנט לבן, קוורץ וחול )או ללא חול(  .6
יקבע בהתאם לצבע האבן ע"י האדריכל   ומוסיפים כאמור לעיל. גוון הכיחול

 מ"ר. 1.0ובאישורו, לשם האישור על הקבלן להכין דוגמא של לפחות 

 רצוי במיקסר. -הקפדה על ערבוב נכון .7

 מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה. .8

גמר הכיחול ע"י מכשיר שיידחס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור של משטח  .9
 מצד שני. לולא בעיגוישר 

 .לאחר התייבשות קלה לעבור שוב להדק את הכיחול )ולסתום סדקים אם נפתחו( .10

ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח, ע"י התזה מתמדת של מים על  5 -אשפרה .11
 טפטפות בהיקפם. -פניה. מוצע להקיף את הקירות בצינור

 לאחר האשפרה בדיקה ותיקון מידי של כל הטעון תיקון. .12

 ל יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ובייחוד משיירי בטון וצמנט.תוך כדי הכיחו .13
 

 

 עבודות משלימות ואחרות .8

כללי: יש להשלים רצועות אבן צרות לאורך משקופי הפתחים, מקומות שבהם לא  .א
 ניתן להבטיח הצלחה בעיגון האבנים.

ל. לפני "כנ מאושר ע"שאו  770יש להדביק את האבנים האלה בדבק מסוג פלסטומר 
ההדבקה מיישרים באמצעות הדבק את השטח תוך כדי דחיסה לתוך חללים. לאחר 

התחזקות הדבק, משתמשים שוב באותו סוג דבק ומדביקים רצועות אבן חסרות. יש 
לתמוך באמצעות מוטות כל אבן המודבקת מעל לראש, עד להתחזקות הדבק. לאחר 
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וגן יוחדר אל תוך המילוי שבין האבן מכן, בנוסף יש לחזק את האבן עם עוגן כנ"ל. הע
 ס"מ לפחות. 10והקיר לעומק 

 ת"א צפון -השלמת אבנים בחשפים עליונים מעל פתחים בתחמ"ש .ב

 השלמת שורות האבן בחזית מעל המשקופים הדבקתן וקיבעון עפ"י המפרט. .1

, כולל פינות יוןלהעתליית רשת אקספנדד )רביץ( מגולוונת בתחתית המשקוף  .2
ב פלסטי וחיבור כל החלקים לקורת בטון הנושאת מעל וחרוץ גרמניות עם ג

הפינות. התלייה תבוצע באמצעות פרופילי פלדה מגולוונים המעוגנים לבטון כל 
 ס"מ מקסימום. 40

הרביץ שלעיל  ביצוע שכבת טיח הרבצה ומעליה שכבת טיח מיישרת על רשת  .3
 וון עפ"י האדריכל.וגמר שכבה עליונה של שליכט אקרילי תוצרת נדיר או ש"ע בג

 

  

 כתב אחריות של הקבלן לעבודות חיזוק חיפוי אבן
בהתאם או , הסופי כתב אחריות זה יצורף למסמכי החוזה ויוגש עם החשבון המצטבר

 , לפי המוקדם יותר.מכבילדרישת 

 בקירות חוץכתב אחריות זה מתייחס לכל העבודות נשוא חוזה לחיזוק חיפוי אבן  .1
הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את  (., ברמה"ש )מרכז רפואי3בחיפוי אבן ברח' הנצח 

המפרט ועצם מתן הצעת מחיר מצידי, מהווה הוכחה לשלמות אחריותי והתחייבותי. 
אין בשום הערה, המלצה או הסתייגות שלי, במקור או בעת העבודה, בכדי לפגוע 

 באחריותי המלאה.

  אחריה, שנים 3 של לתקופה הבדק בהתאם לחוק וכן במהלך תקופת הנני אחראי .2
העבודות נשוא החוזה, הנני מתחייב לבוא תוך שבוע ימים  לשלמותן ותפקודן של כל

 שביצעתי. בעבודהמקריאתכם ולתקן כל פגם 

לתקן  תהא מכבי זכאית לעיל, 2אפעל על פי התחייבותי בסעיף ידוע לי, כי באם לא  .3
 או ע"י גורם מקצועי אחר וזאת על חשבוני. האת הפגמים בעצמ

, יוותרו פחות משנתיים עד באם לאחר התגלות פגמים או השלמת ביצוע התיקונים .4
לתום תקופת האחריות ואם יהיו תקלות בשטחי האבן נשוא חוזה זה, גם בשנים 
שלפני כן תוארך אחריות זו על ידי לתקופה של שנתיים ממועד סיום מוצלח של 

חרון. סעיף זה בטל באם לא התגלו כל תקלות בשטחי האבן נשוא החוזה התיקון הא
 השנים הראשונות שלאחר גמר העבודות. 4במהלך 
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