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 תכונות:

 מאופיין בצבע לבן וטקסטורה חלקה 

  0.9בליעה אקוסטית מקדם הפחתת רעש =αw 

  ייבוא מחברתRockfon  ומשווק ע"י טמבור 

 אריח מונח, חצי שקוע :סוגי הנחה 

 גון:שונים כ מודולרית מענה לסוגי קונסטרוקציה T24,T15  

  דרגה  755עמידות לאש ת"יA1 

  ליבת האריח צמר סלעים דחוס, פני האריח חיפוי ארג זכוכית 

 דפנות האריח )קנטים( מוגנים בשכבת צבע 

 קל להתקנה 

 אריח לשימוש פנים 

 

  שימושים:

  מוביל בעיצוב תקרות ייחודיות במבני ציבור, אולמות אירועים, מסעדות ועודכלי ארכיטקטוני 

 גבוהה מתאים במיוחד למקומות בהם נדרשת ספיגה או בליעה אקוסטית 

  פריקה מסוג יש להרכיב את הלוחות על מערכת תליהTBAR ובהתאם להוראות היצרן 

 

 

 נתונים טכניים:

 תוצאה נתונים

מ"מ 15  עובי  

 600x600 , 610x610 מ"מ   }בהתאם לסוג הקונסטרוקציה{רוחב  

 600x600 , 610x610 מ"מ  אורך  }בהתאם לסוג הקונסטרוקציה{

 ק"ג/ מ"ר 2.0 משקל 

 wα 0.9 ספיגה אקוסטית

 755ת"י ע"פ   A1 עמידות באש

 c -0.c.40בין - יחסית בלחות עמידות RH 100% עמידות בלחות

 %82 -אור החזר מקדם  LR החזר אור

 בקטריות התפתחות מאפשרת אינה - אנאורגנית היגיינה

 ביותר והנמוך הטוב הנדיפות דירוג - M1 נדיפות רמת נדיפות

 בנייה למוצרי

 במלואו למחזור וניתן ומחודש ממוחזר חומר 84% עד מחזור
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 הוראות שימוש: 

 על מערכת תליה מבוססת פרופיל  אריחיםיש להרכיב את הT-BAR ובהתאם להוראות היצרן 

  5103יש לעבוד בהתאם לתקן ישראלי 

  התקרות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט 

 ומשקפי מגן בעת העבודה, ולהקפיד על חלל עבודה מאוורר. לבנותיש לעשות שימוש בכפפות  אזהרות והוראות בטיחות:

 אחסון:הוראות 

  יש להקפיד על אחסנה בסביבה נקיה, מקורה, ולמנוע כל נזק בעת האחסנה או השינוע 

  האריחים יאוחסנו על משטח נקי וישר )במצב אופקי(, כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות 

 יש לעגן היטב המשטחים והאריחים בעת ההובלה 

 ורך אליו יועדואין לעשות שימוש באריחים שלא לצ 
 
 

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע  הערות כלליות:

מעלות.  35מעלות או מעל  5אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל  .העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות 

נו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונ

ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות 

דכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתע

 *.6477. לעיון בהוראות הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון ההובלה

 

בהתאם שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת 

  www.tambour.co.ilלהוראות התקן והמלצות היצרן: 
 


