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 מאווררים בשיטת לבניקירות  חיפוי
 

 מערכת חיפוי מאווררת  .1
מערכת חיפוי זו הינה שיטה של קיבוע חיפוי לקיר הרקע מבטון מזוין יצוק באתר או טרום היצוק במפעל.  

 בין קיר הרקע לחיפוי נותר חלל ריק , מאוורר . 
 חלל מאוורר המאפשר התקנת בידוד טרמי קשיח וזרימת אויר . הרחקת אלמנטי החיפוי מקיר הרקע יוצר 

ס"מ . העובי תלוי בעובי אריחי החיפוי , עובי הבידוד הטרמי והחלל המשמש לזרימת   9-עובי המערכת כ
 אויר . 

מבוססות על אריחי חיפוי  FACADES    VENTILATEDמערכות מאווררות לחזיתות חוץ של מבנים 
 ולוחות עמידים אחרים . HPLר , פורצלן , טרקוטה , אבן טבעית , שיש , לוחות כדוגמת : קרמיקה , קלינק

 קיבוע אריחי החיפוי לקיר הרקע נעשה תוך שימוש באביזרים נושאי עומס וכאוחזים .
 אביזרי קיבוע האריחים , עוגני פלב"ם המעוגנים בקיר הרקע ומקובעים בגב האריחים .

מטר מפני הקרקע הסופיים ,  32-מערכת החיפוי נותנת מענה גם למבנים אשר גובה החיפוי גדול מ
 כאמור   2חלק   2378פתרון שלא ניתן לקבל בקיבוע ברטוב ע"פ תקן ישראלי 

 .  4.1תכנון סעיף  – 3בפרק 
 פורצלן –יתרונות החזית המאווררת בחיפוי באריחים מתועשים  .2

וי מחומר הומוגני לא סופג בעל חוזק אחיד וידוע. האריחים עמידים יצור חרושתי של אריחי החיפ  .2.1
 כנגד ספיגה , הכתמה ומליחות בסביבה ימית .

משקל עצמי אריחי החיפוי נמוך בהתייחס לחיפוי באבן טבעית או שיש . היתרון בהפחתת   .2.2
התסבולת הנדרשת לכוחות אופקיים ברעידות אדמה והקטנת העומס הקבוע על אלמנטי שלד  

 ושאים . נ 
המרווח שבין אריחי החיפוי לקיר הרקע מאפשר התקנת לוחות מבודדים , ללא גשרים טרמים  .2.3

בקירות המעטפת המפרידים בין פנים הבניין אל החוץ . דהיינו הגנה על המסה הטרמית .  
בהשוואה לבידוד פנימי שגוזל משטח פנים המבנה ואינו מאפשר פתרון אופטימלי לטיפול בגשרי 

 י התקרות . המשמעות חסכון באנרגיה . ר בעובוק
 אריחי החיפוי סופגים קרינת השמש במקום קיר הרקע .  .2.4
המערכת המאווררת מרחיקה חדירת רסיסי מים ע"י זרימת האויר שבגב האריחים ומפזרת אדי  .2.5

 המים מבפנים החוצה .
 חסכון בצורך לאטום קיר הרקע כמותר בתקינה הזרה .  –היתרון 

 . db 10 -הבידוד האקוסטי של הקיר ומורידה מפלס הרעש ב מערכת החיפוי משפרת  .2.6
 חזית מאווררת בשיטת לבני  .3

פתרון מוצע לביצוע חזית מאווררת הכוללת : יציקת קיר מבטון מזוין , התקנת לוחות הבידוד, יצירת  חלל  
 לאיוורור והתקנת אריחים בשלב אחד .

או קירות מתועשים המיוצרים במפעל /השיטה מתאימה לביצוע קירות מבטון מזוין יצוקים באתר ו
 ומורכבים בבניין . 

 מרכיבי המערכת  .4
תבניות פלדה חלקות בגובה קומה . בתבנית החיצונית חורי קיבוע לשומרי מרחק ונעילת  –טפסנות  .4.1

 האריחים לתבנית .
 אריחי חיפוי . .4.2
 שומרי מרחק מחומר פלסטי , לשמירת מרווחים אחידים בין האריחים .  .4.3
 צובם לשלב ההרכבה . הכפתורים מחומר פלסטי .ינעילת האריחים אל תבנית הפלדה ליכפתורי  .4.4
 לוח מבודד קשיח שטוח או משונן ליצירת חלל מאוורר . .4.5
שומרי מרחק ללוח המבודד לשמירת חלל מאוורר מחומר פלסטי , למקרה שימוש בלוח מבודד   .4.6

 קשיח שטוח .
 השטוחים מחומר פלסטי , לקיבועם לעוגני הפלב"ם . אביזרי נעילת הלוחות המבודדים הקשיחים  .4.7
 עוגני פלב"ם לקיבוע האריחים לקיר הרקע .  .4.8
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 קיר הרקע יצוק מבטון מזוין בעובי ע"פ תכנון והנחיות מתכנן השלד .  .4.9
 שלבי הביצוע  .5

 התקנת תבנית פלדה חיצונית . .5.1
 קיבוע לדופן תבנית הפלדה שומרי מרחק לסידור האריחים . .5.2
 י ונעילתם בעזרת אביזרי נעילה . הרכבת אריחי החיפו .5.3
 התקנת עוגני הפלב"ם יעודיים )בטרם הרכבת האריחים בתבנית(.  .5.4
 התקנת לוחות מבודדים וקיבועם עם אביזר נעילה מפלסטיק . .5.5
 סידור הזיון לרבות שומרי מרחק לכיסוי הבטון על הזיון לפי תוכנית מתכנן השלד .  .5.6
 ונית . הרכבת תבנית פנימית ונעילתה אל התבנית החיצ .5.7
 יציקת הקיר בתערובת בטון ע"פ הנחיות מתכנן השלד .  .5.8
 הבולטים מתבנית הפלדה החיצונית .  , חיתוך ראשי אביזרי שומרי מרחק ונעילה .5.9

 פרוק תבנית פנימית וחיצונית .  5.10
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב , 

 

 יעקב לבני 
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