
 

 www.tambour.co.il    *6477  מוקד המומחים של טמבור

 בלוק גבס ירוק – בלוקי גבס
 

 לבניה קלה של מחיצות פנים עמידות במים ולחות ירוק בלוק גבס 

 

 XXXXXXX91112מק"ט: 
 

 תכונות:

  ותו ירוק 1504בעל תו תקן 
  סיווג אש– A 1 
 בעל חוזק מכאני גבוה 
  :מ"מ 60, 100מגיע בעוביים 
 שימוש בטיח אינו מצריך 
 בלתי דליק 
 "בניה מפולסת, מהירה, בשיטת "שקע תקע 
  500 גודל בלוקX  מ"ר. 1בלוקי גבס  =  3מ"מ ,  666
  ביחס למשקלו במצב יבש 2.5%לא תהיה גדולה מ  ירוק,ספיגות המים של כל בלוק 

 

  שימושים:

 ושירותים , מטבחכגון מקלחות דרים רטוביםמחיצות וחיפויי פנים בחמשמש ל 
 )משמש לחיפוי פנימי לקירות חיצוניים )איזולציה 
 הקיר מתקבל חלק, מוכן לגמר, שפכטל וצבע 

 

 דרישות התקן לבלוק גבס ירוק:

 תוצאה יחידות נתונים

60, 100 מ"מ עובי  

 666 מ"מ רוחב

 500 מ"מ גובה

1100-800 ק"ג/מ"ק מסה סגולית  

1.9, 4.0 קילו ניוטון חוזק בכפיפה   

 A1  סיווג אש

ממשקלו )בלוק יבש( %2.5 עד  ספיגת מים  

 

 

 הוראות שימוש:

 בחדרים רטובים ובאיזולציה, יש לעשות שימוש בבלוק גבס ירוק 
 אין להביא הבלוק במגע עם הבטוןבניה על משטחי ריצוף או משטח מוגבה מפני הבטוןיש לבצע ה , 
 יש להשתמש בדבק בלוק ירוק ייעודי מתוצרת טמבור 
  הבלוק יש להשתמש בכלים ייעודיים ועפ"י הוראות ומפרטי היצרןלעבודה עם 
  המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט 
  (.1503בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה )ת"י 
 1925ן ישראלי יש להתקין את המחיצות בהתאם לתק 
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 יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן בעת העבודה, ולהקפיד על חלל עבודה מאוורר. אזהרות והוראות בטיחות:

 

 

 הוראות אחסון:

  בלוקי הגבס יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם הממוכן 
  בלוקי הגבס יאוחסנו על משטח נקי וישר, כשהם מוגנים מפני לחות, גורמים אקלימיים ופגיעות מכאניות 
 יש לעגן היטב המשטחים והבלוקים בעת ההובלה 
 אין לעשות שימוש בבלוקים שלא לצורך אליו יועדו 

 
 . שימושלפני הלערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר  אסור :הערות כלליות

* לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת 6477במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון 
האריזה, אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי . ºc35או מעל  ºc5-ל

 ואינה באה במקום אחריות המבצע. המידע הנ״ל הוא בגדר המלצה בלבד. 
האריזה תיתכן סטייה  על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה על פי התקנים המקובלים. בתכולת

, לאור שינויים במוצר ו/או טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. 2%של עד 
 שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

 
 ימו לב! ש

יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן 
www.tוהמלצות היצרן:  a mb o u r .c o .i l 
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 בניין אינטרגאמא נתניה. 6מאיר אריאל , 520038613 .:טמבור בע"מ, ח.פ
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