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 חיתוך האבנים:מידות ו 14.01.02

  ע"י מכונות מדויקות, לאחר אישור המפקח. יבוצע במפעלודי והאריחים הינו ייחחיתוך אופן 

מידות החיתוכים השונים וכן סוגי האריחים הנדרשים לביצוע עבודת הריצוף, ע"פ שרטוטים  איפיון

  אדריכליים. 

באמצעות מסור שולחני באתר, לפי אישור ייעשו ובמקרים מיוחדים  בשטחאריחים  התאמות חיתוכי

וט, שפה, לרבות חיתוכים והתאמות מסביב לריהוט רחוב, שילקירות, אבני במפגשים עם  המפקח,

  תאורה, שוחות וכד'.

על הקבלן לאשר את אופן התארגנותו באתר לאחסון האבנים ולחיתוך ולעיבוד האריחים הנדרשים 

  להתאמות בשטח.

  ר בשוליו.לא יותר שימוש במכונת ביקוע אריחים או בכל מכשיר אשר יותיר את האריח החתוך שבו

ות. במידה וסטיות אלו אינן אפשריות מ"מ מהמידות המתוכננ 1סטיות בחיתוך האבנים תותרנה עד 

  על כך. מבחינת המבצע, יש ליידע את המפקח מראש

ס"מ. יש להיערך להתאמות הנדרשות ע"י שימוש במגוון גדלי  15/15 -לא יבוצעו אריחים הקטנים מ

  ריכליים.האריחים המאופיינים בשרטוטים האד

  

 עיבוד האריחים 14.01.03

או  800בדרגה  החול גרגירי ,)Sandblastאבנים יהיה בהתזת חול מכנית (עיבוד פני הפאות הגלויות של ה

ואישור יועץ  . דרגת העיבוד תקבע לאחר ביצוע דוגמאות במפעל והבאתן לאתר לבחינת המפקח1200

 .נגישות ע"פ תקן החלקה

  ות.פאות האריחים יהיו מלוטש

  מ"מ. 2פינות האבן יהיו מלוטשות לרדיוס של 

  מלה" (מסגרת) וללא "שפה".כל האבנים ללא "ז

  

 הכנת מצע הריצוף 14.01.04

   ..9.00114פרק -, ראה תתתשתית מתחת לשטחי ריצוף מדרכות ומיסעותשכבות ביסוס ומבנה 

 

 פיםריצוהנחת העבודת  01.0541.

ס והתשתית, לאחר אישור המפקח להשלמת שכבות הביסוביצוע עבודות להנחת הריצופים תתחלנה 

  ..01.0914פרק -כמתואר בתת

הרמת האריחים לשם הנחתם, תתבצע בהקפדה ובזהירות באופן ידני או ע"י מיכשור ייעודי (ואקום) 

  אשר יותקן באתר בהתאם להנחיות המפקח.

 טיש גומי.תתבצע בעזרת פמפלס ולשיפוע המתוכנן, יקומו הסופי, להתאמת האריח למ

 ים.בנלשמירת מרחק בין האס"מ, בין כל פאות האריחים,  1של השתמש בספייסרים יש ל

מ"מ. (סטיות   8יש להימנע מהצמדת אריחים זה לזה ובכל מקרה יש להשאיר מישק (פוגה) מינימאלי של  

 "מ ע"פ תקן נגישות).מ ±1תותרנה עד 

  אדריכליים.האריחים וכיווניות הריצוף, ע"פ שרטוטים אופן הנחת 

  ס"מ. 1יש לבצע שיפועים והתאמות מפלסים ע"פ תוכנית אדריכלית. סטיות תותרנה עד 

, יש להגן על השטח ועד למסירתן לאחר אישור המפקח  לאחר גמר העבודות (כולל יישום מילוי המישקים)

 המרוצף באופן שימנע הכתמה, שריטה ושבר.
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  מילוי מישקים (רובה) .01.0614

  "קטע ניסוי ריצופים". .01.0914פרק -ראה תת

  

  דוגמאות 14.01.07

בתחילת העבודה, בטרם הוזמנה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של ריצוף, חיפוי קירות, וכו' מכל סוג ומכל 

  מ"ר לפחות.  2עיבוד נדרש. גודל הדוגמא מכל סוג יהיה 

  ה ומסירתה.יישמרו באתר עד גמר העבודו , יסומנומפקחהשור יאאת הדוגמאות שיקבלו 

  יחום הדוגמא, יהיה לאחר תיאום עם המפקח.ביצוע הדוגמאות באתר, איפיון המצעים ות

, יסופקו לאתר רק בסעיפים לעילאשר אינם זהים לאלו שהוגדרו ו "שווי ערךשיוגדרו "אריחי ריצוף 

  לאחר אישור המפקח.

  

 מחיר 14.01.08

ם בשטח אבן לצורך התאמתאריחי הרשו בידש עיבודניסור והכנה, האבן כולל ריצוף מחיר עבודות 

  במפגשים עם אובייקטים ואלמנטים שונים.

העבודות להתאמת מידות האריחים במפגשים עם קירות, אבני שפה, לרבות חיתוכים והתאמות מסביב 

  לריהוט רחוב, שילוט, תאורה, שוחות וכד', כלולות במחיר האבן ולא תשולם תוספת מחיר לעבודות אלו.

  שטח מוגן מפגיעות מכניות. אתר בעת עבודות הביצוע, יהיה באבנים באחסון ה

  מדידה לפי מ"ר.

  

  מ.נ.מ מהנדסים בע"מ  ), הנחיות תכן מבנהUP-MOCK(ריצופים קטע ניסוי  .9.00114

  כללי  .1

 פרק זה מתאר את הדרישות מהחומרים, שיטות היישום, בקרת איכות לחומרים ולביצוע-תת  

   .קטע ניסוי ריצופים

כולל שכבת של אריחי אבן, והמדרכות מורכב משכבת ריצוף עליונה  חניות/מבנה המיסעה  

  בטון ו/או חומר גרנולרי ממצע סוג א'.שכבת  יההנחה ייעודית ומתחת

חומרי המילוי למישקים, תפרי ההתפשטות, שכבת ההנחה והדבקת הריצוף לשכבת ההנחה   

להציע חלופה אחרת ובתנאי שהשיטה רשאי  ן  (הקבל  או שו"ע  SOPROבהתאם להנחיות היצרן  

, הצעת חלופה שבהמשך 2-15בתתי הסעיפים והחומרים יעמדו בתקנים ובתכונות המפורטות 

עיקרי השיטה והחומרים  כפופה לאישור מנהל הפרויקט, יועץ תכן המבנה ואדריכל הנוף).

  ות.לת הבהרמפורטים להלן, במקרה של סתירות ו/או אי התאמות יש לפנות ליצרן לקב

ם חניוניולכניסות ל  , לחניות) יבוצעו כאמור דוגמאות למדרכותmock-upבמסגרת קטע הניסוי (  

  להלן.  1כמפורט בטבלה מס' 
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  : חומרי ומידות שכבות המבנה1טבלה מס' 

תיאור 

  המקטע

מישקים   סוג ועובי האבן  חלופות

  (פוגות)

שכבה 

  מקשרת

  (פריימר)

שכבת   שכבת הנחה

בסיס/מבנה 

עובי  -תון חת

  במ"מ

חומר 

  מילוי

-בטון ב  עובי  חומר  רוחב

15  

מצע 

  א'

  ריצוף "טופוטק גדול"  1  מדרכות

  מ"מ 60עובי 

SOPRO 

PFM 

HF 

  

  

8 

 מ"מ

 

 

SOPRO 

 HSF 

748  

SOPRO 

TRB 421 

ואגרגט 

בדרוג  גרוס

    מנקז

80 

  מ"מ

  

-  

  

300  

  

כניסה 

  לחניות

  ריצוף "טופוטק קטן"  2

  מ"מ 80עובי 

SOPRO 

Rapiduar 

B5  ואגרגט

בדרוג  גרוס

  אטום 

40 

  מ"מ

150  200  

 

  .עובי האבןמ 2/3-מישקים: עומק מילוי המישק יהיה לפחות כ  

  מטר. 8מ"מ כל  10תפרי התפשטות: רוחב תפר   

גוונים. לצורך בחירת הגוון  3-: חומר זה קיים ב PFM HFחומר המילוי למישקים מסוג   

מ' כ"א. בכל משטח לדוגמא ייושם גוון   2X2משטחים בגודל   3המתאים ע"י האדריכל, יבוצעו  

  אחר בהתאמה לגווני אריחי האבן. 

  

  תכונות חומרי המבנה  .2

להלן, מודגש כי מדובר בתרשימים  2,3רוט עקרוני לחומרי המבנה מוצג בתרשימים יפ  

מתכנן הכבישים ובהתאם עקרוניים בלבד וחתך המיסעה יבוצע בפועל בהתאם לתוכניות 

  .האדריכליים רטיםפל
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   תשתית בטון בריצוף חניות ובכניסות לחניונים : חתך עקרוני המפרט את חומרי המיסעה:2תרשים מס'  

  

  : חתך עקרוני המפרט את חומרי המדרכה: תשתית מצע סוג א'3תרשים מס' 

  

  אבני הריצוף  .3

מערכת רצפה מאבן  – 1חלק  5566תכונות אבני הריצוף ושיטות הבדיקה יהיו בהתאם לת"י   

  טבעית: לוחות ואריחים לריצוף בגרסתו העדכנית.

בשונה מדרישות התקן תכונות אבן הריצוף תכונות אבני הריצוף תהינה כמפורט להלן (שאר   

  התכונות בהתאמה לדרישות התקן).

  מגפ"ס.  10מגפ"ס, מינימום לדוגמא בודדת    11.2חוזק מתיחה בכפיפה: מינימום ממוצע    3.1  

  .1%ספיגות כוללת: מקסימום   3.2  

  מ"מ. 2שיעור השחיקה: מקסימום   3.3  

  ק"ג למ"ק. 2500צפיפות מינימלית:   3.4  

  .0.2%מישוריות פני הלוח: מקסימום   3.5  

  מ"מ.  ±2ותרת של עובי האבן: בהתאם למתוכנן עם סטייה מ  3.6  

 2לה מס' הסטייה המותרת המקסימלית מזוויות צלעות לוחות האבן כמפורט בטב  3.7  

 להלן.  

  

 : סטיות מותרות מזוויות צלעות לוחות אבני הריצוף2טבלה מס' 
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אורך הצלע של אבני 

  הריצוף

סטייה מקס' 

  בזווית
  הערות

  מ"מ 1.5או עד  0.2°  מ"מ 500-גדול מ

  מ"מ 1.5או עד  0.3°  מ"מ 500עד  300

  מ"מ 2או עד  0.4°  מ"מ 300-קטן מ

 

  שכבה מקשרת (פריימר)  .4

 או שו"ע SOPROמתוצרת חב'   HSF 748קשרת (פריימר) תהיה ה המהשכב  

  

 
 

  שכבת הנחה  .5

לעיל, שכבת ההנחה תהיה  1שפורטו בטבלה מס'  למקרים (מדרכות/כניסות לחניות)בהתאם  

  :וכמפורט עאו שו" "SOPROעל פי "שיטת 

  ( על תשתית מצע) שכבתשכבת הנחה במדרכות  5.1  

 מרכיבי שכבת ההנחה:  5.1.1    

עם אגרגט מדורג ביחס או שו"ע     SOPROתוצרת     TRB  421אבקה יבשה מסוג        

 אגרגט). 5אבקה :  1( 5:1של 

 תכונות האגרגט:  5.1.2    

מ"מ  5סוג א', גודל האגרגט: מינימום  3האגרגט יעמוד בדרישות ת"י       

  מ"מ. 9ומקסימום 

  להלן: 3' תכונות הנדסיות של שכבת ההנחה יהיו כמפורט בטבלה מס  5.1.3    

  במדרכות : תכונות הנדסיות של שכבת ההנחה3טבלה מס' 

  הערות/שיטת הבדיקה  דרישה  התכונה

  חוזק לחיצה במעבדה 

  מ"מ 150/150קוביות 

ממוצע גדול  -מעל תשתית מצע

  מגפ"ס 20-מ

  26ת"י 

חוזק לחיצה מדגמי גלילים 

  קשוי

  מ"מ 150קוטר 

 מגפ"ס, 8-ממוצע גדול מ

  מגפ"ס 6ם דוגמה בודדת מינימו

  

  26ת"י 

חוזק הידבקות של האבן 

לשכבת ההנחה (ביחד עם 

  הפריימר)

 DNV - Richtlinie Pflaster- und  סמגפ" 0.4-ממוצע גדול מ

Plattendecken, Mai 2014  

 DNV - Richtlinie Pflaster- und  מטר לשניה 10-4×5גדול מ   חדירות למים

Plattendecken, Mai 2014  

בדיקה על יניקה קפילרית (

  מ"מ) 150או גלילים  קוביות

שעות  24לאחר  5%-קטן מ

  מ"מ 10השריה במים בגובה 

DNV - Richtlinie Pflaster- und 

Plattendecken, Mai 2014  

  

  ) 15-( על תשתית בטון ב כניסות לחניותשכבת הנחה ב  5.2
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 מרכיבי שכבת ההנחה:  5.2.1    

עם אגרגט מדורג או שו"ע   SOPROתוצרת  Rapidur B5אבקה יבשה מסוג       

 אגרגט). 5אבקה :  1( 5:1ביחס של 

 האגרגט:תכונות   5.2.2    

לגבי אגרגט דק  סוג א' 3יעמוד בדרישות ת"י יהיה גרוס ומדורג וגרגט הא      

 L1(דיאגרמה  2חלק  DIN 1045לדרישות התקן  לבטונים. דרוג האגרגט יענה

  :להלן 4בהתאם למפורט בטבלה B8/ (A8תחום 

  

  

  

  

  

  בכניסה לחניות של שכבת ההנחהדרוג האגריגטים : 4טבלה מס' 

  

  אחוז עובר (%)  מ"מ)גודל גרגר ( 

8  100  

4  61-74  

2  36-57  

1  21-42  

0.5  14-26  

0.25  5-11  

0.125  2-6  

  

  להלן: 5תכונות הנדסיות של שכבת ההנחה יהיו כמפורט בטבלה מס'   5.2.3    
  בכניסה לחניות שכבת ההנחה : תכונות הנדסיות של5טבלה מס' 

  הערות/שיטת הבדיקה  דרישה  התכונה

  חוזק לחיצה במעבדה 

  מ"מ 150/150קוביות 

ממוצע גדול  -מעל תשתית בטון

  מגפ"ס 15-מ

  26ת"י 

חוזק לחיצה מדגמי גלילים 

  קשוי

  מ"מ 150קוטר 

 מגפ"ס, 8-ממוצע גדול מ

  מגפ"ס 6דוגמה בודדת מינימום 

  

  26ת"י 

של האבן חוזק הידבקות 

ההנחה (ביחד עם  לשכבת

  הפריימר)

 DNV - Richtlinie Pflaster- und  "סמגפ 0.4-ממוצע גדול מ

Plattendecken, Mai 2014  

 
  מרווחים בין האבנים) -חומר למילוי משקים ("פוגות"   .6

ויעמוד בתכונות או שו"ע  SOPROתוצרת חב'   PFM HF 575החומר למילוי המישקים יהיה  

  הבאות:ההנדסיות 
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  ).26מגפ"ס (ייבדק על פי ת"י  68 -חוזק לחיצה לא יפחת מ  6.1  

  ).26מגפ"ס (ייבדק על פי ת"י  8-חוזק מתיחה בכפיפה לא יפחת מ  6.2  

  תפרי התפשטות  .7

תפרי ההתפשטות במדרכות יבוצעו מהחומרים הבאים המוצגים באופן עקרוני בתרשים מס'   

  ת היצרן)שעות או בהתאם להמלצו 24לאחר (ניסור תפרי התפשטות יבוצעו  להלן: 4

  

  : תיאור עקרוני של החומרים בתפר התפשטות במדרכות4תרשים מס' 

  

חומר איטום אלסטי על בסיס או שו"ע  SOPRO PUD 682חומר מילוי בפוגות   7.1  

 פוליאוריתן.

 .שו"עאו  OTTOCORD PE-B2גליל פוליאוריתן מסוג   7.2  

  או שו"ע Gummimüllerיחידת גומי מסוג   7.3  

תפרי ההתפשטות בחניות ובכניסות לחניונים יבוצעו מהחומרים הבאים המוצגים     

  להלן: 5בתרשים מס' באופן עקרוני 

  

  

  

  : תיאור עקרוני של החומרים בתפר התפשטות בחניות ובכניסות לחניונים5תרשים מס' 
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  , חניות וכניסות לחניוניםסעהילמבנה מחומרי סלילה   .8

. 51יענה לדרישות האיכות והביצוע של המפרט הכללי לעבודות סלילה פרק  -מצע א'  8.1  

בנוסף לדרישות המפרט הכללי, בפני המצע במדרכה תבוצע בדיקת מודול דפורמציה 

ת ), מודול הדפורמציה לא יפח  LDW-Light Drop Weightבאמצעות "פלטה גרמנית" (

  מגפ"ס. 45-מ

 .118לדרישות ת"י  בהתאם 15בטון מסוג ב  8.2  

על מיון וסווג החומר ובהתאמה להנחיות המפרט   –עיבוד והידוק שתית וחומרי המילוי    8.3  

 .51הכללי בפרק 

במקרה של קרקע חרסיתית תסולק הקרקע עד להגעה סלע או לעומק  -החלפת קרקע  8.4  

י ומר המילוי להחלפת הקרקע יהיה חומר מילומ' לפחות מתחתית המבנה. ח 1.0של 

ס"מ וכמות דקים (עובר נפה  7.5בעל גודל גרגר מקסימלי  A-2-4אינרטי אטים מסוג 

 .18-35%) בשיעור של #200

 

 (Mortar Bedding)שכבת ההנחה   .9

בטרם ביצוע השכבה יש לוודא כי שכבת הבסיס (מצע או בטון) עליה תיושם שכבת   9.1  

  א שקעים וסגרגציה.הינה במפלסים המתוכננים, שיפועים מתאימים, ללההנחה 

במקרה של שכבת בסיס מבטון יש לוודא שהיא הגיעה לחוזק המתאים, לפחות   9.2  

כשבועיים ממועד היציקה. בהתאם לאישור המתכנן יעשה שימוש בחומרים מזרזים 

  לקבלת חוזק תכנוני בתקופה קצרה יותר.

  ס באמצעות מטאטא ו/או שטיפה במקרה של בטון.ניקוי שכבת הבסי  9.3  

  ערבב המרכיבים בערבל ("טפלה") בהתאם ליחסי ההרכב המתאימים.  9.4  

ס"מ,  ±1פיזור התערובת הרטובה לעובי הנדרש בהתאם למתוכנן עם סטייה של עד   9.5  

יישור והחלקה באמצעות כף. יש לוודא כי שכבת הבסיס לחה אך לא מוצפת טרם 

  הפיזור.

  סילוק חומר עודף באמצעות לוח מתכת.  9.6  

 SOPROמודגש כי הנחת הריצוף תבוצע מיידית לאחר טבילה/מריחה של פריימר מסוג    9.7  

HSF 748  דקות ממועד הכנת  60-בטרם שכבת ההנחה תתייבש (לא יותר מאו שו"ע

  הדבקה במצב "רטוב אל רטוב". -התערובת) 

  ייבוש, אבק או גשם באמצעות כיסוי בברזנט.במידת הצורך יש להגן כנגד   9.8  

 ימים. 7-שעות. נסיעת כלי רכב תותר לאחר כ 24-ה ע"ג הריצוף תתאפשר לאחר כיכהל  9.9  

  

  שכבה מקשרת (פריימר)  .10

 בטרם היישום יש לוודא כי שכבת ההנחה הינה במצב רטוב ונקייה ממזהמים.  10.1  
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ק"ג חומר  25ליטרים מים לכל  4.5-5.0כני של הכנת התערובת במיכל נקי ע"י ערבול מ  10.2  

 .או שו"ע SOPRO HSF 748מסוג 

  . .מגובהה 1/3-טבילת תחתית האבן בתערובת עד למפלס של כ  10.3  

  שעות. 3-4-אורך חיים של התערובת לאחר ערבוב המרכיבים כ  10.4  

 

  מילוי מישקים  .11

  נקיים ממזהמים.בטרם מילוי המישקים יש לוודא כי הם   11.1  

מכן להרטיב את שטח המישקים למילוי  יש לאפשר לשכבה המקשרת להתייצב ולאחר  11.2  

  "מ למנוע מצב של יניקה משטח אבני הריצוף.ע

ק"ג  25ליטרים מים לכל  3.5-4.0הכנת תערובת המילוי במיכל נקי ע"י ערבול מכני של   11.3  

דקות יש לערבל שנית  3-5מנוחה של . לאחר או שו"ע SOPRO PFM HF  חומר מסוג 

  את התערובת.

י על פני הריצוף באופן מידי ואחיד ודחיפתו באמצעות מטאטא או ובת המילופיזור תער  11.4  

  להלן.  תמונה מס' כף מריחה ייעודית, כמוצג ב

שעות ולאחר  6יש לאפשר לחומר מילוי המישקים להתייצב ולהתייבש במשך לפחות   11.5  

להלן. אין  1תמונה מס' כסונית למישקים, כמוצג במכן לשטוף את הריצוף בצורה אל

 לשטוף את פני המישקים בצורה ישירה.

 
      : פיזור אחיד של חומר מילוי המישקים1תמונה מס' 

 : שטיפת חומר מילוי המישקים מהריצוף2תמונה מס' 

  

  תפרי התפשטות  .12

  להלן. 6באופן כללי תפרי ההתפשטות יבוצעו כמוצג בתרשים מס'   
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  : תיאור עקרוני של תפרי ההתפשטות6תרשים מס' 

  

  במדרכותיישום תפרי התפשטות   .13

  בהתאם לפרט הטיפוסי כמפורט בתוכנית האדריכליות   13.1  

) תבוצע באופן ובדיוק המתאים PEוהגומי העגול ( rubber unit) הנחת יחידת הגומי (  13.2  

). לצורך כך במידת  682PUD( בטרם יישום חומר מילוי האלסטי לא יצריך ניסוראשר 

  מ"מ. 10הצורך יעשה שימוש בספיסרים ברוחב 

  כי פני המישקים יבשים ונקיים ממזהמים. יש לוודא  13.3  

במידת הצורך על פי או שו"ע  SOPROתוצרת  PPU 683 PUשימוש בפריימר מסוג   13.4  

  הוראות היצרן.

  דבק.לצרכי גימור יש לכסות את קצוות הריצוף בנייר   13.5  

  להלן. תמונה מס' , כמוצג בGummimüllerיש להכניס לתפר יחידת גומי מסוג   13.6  

 תמונה מס' , כמוצג בOTTOCORD PE-B2יש להכניס לתפר גליל פוליאוריתן מסוג   13.7  

  להלן.

                                                 באמצעות אקדח נקניק, כמוצג באו שו"ע    SOPRO PUD 682איטום מסוג    חומר  יישום  13.8  

  להלן.  תמונה מס'

 לאחר יבוש חומר האיטום יש להסיר את נייר הדבק.  13.9  
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 י: הכנסת יחידת גומ3תמונה מס' 

 
  : יישום חומר איטום5תמונה מס'                                                  : הכנסת גליל פוליאוריתן4תמונה מס' 

  

  חניות ובכניסות לחניוניםביישום תפרי התפשטות   .14

  בהתאם לפרט הטיפוסי כמפורט בתוכנית האדריכליות.  14.1  

) תבוצע באופן ובדיוק המתאים אשר PEהעגול ( הנחת חומר המילוי למישקים והגומי  14.2  

). לצורך כך במידת הצורך  682PUDבטרם יישום חומר מילוי האלסטי (  לא יצריך ניסור

  מ"מ. 10יעשה שימוש בספיסרים ברוחב 

  יש לוודא כי פני המישקים יבשים ונקיים ממזהמים.  14.3  

הצורך על פי במידת ו"ע או ש SOPROתוצרת  PPU 683 PUשימוש בפריימר מסוג   14.4  

  הוראות היצרן.

  לצרכי גימור יש לכסות את קצוות הריצוף בנייר דבק.  14.5  

  .OTTOCORD PE-B2יש להכניס לתפר גליל פוליאוריתן מסוג   14.6  

  באמצעות אקדח נקניק.או שו"ע  SOPRO PUD 682יישום חומר איטום מסוג   14.7  

 הדבק.ת נייר לאחר יבוש חומר האיטום יש להסיר א  14.8  

                           

  בקרת איכות  .15

  חומרי הסלילה מסוג בטון ומצע ייבדקו בהתאם לנדרש במפרט הכללי.   15.1  

חומרים לשכבת ההנחה, השכבה המקשרת (פריימר) ולמילוי המישקים בהתאם   15.2  

  להנחיות היצרן.



97 

 

  
  לב ציון ושז"ר כביש –מפרט טכני  2ג'

 

  .1ק חל 5566תכונות אבני הריצוף יבדקו בהתאם לת"י   15.3  

 אופני מדידה 

 

  עבודות אבן נוספות 14.02

 

  ריצוף גרניט  .1.00214

ס"מ ו/או בהתאמה  6ובעובי  flamedאריחים מאבן גרניט אפורה (כדוגמת הקיים ברחוב יפו) בעיבוד 

  לעובי הריצוף הקיים.

  ..9.00114הכנת מצע הריצוף ועבודת הריצוף יהיו כפי שפורטו בסעיף 

  י פרט.מידות ודוגמת הנחה לפ

  מדידה לפי מ"ר.

  

  מדרגות גרניט .02.0214

כדוגמת   flamedמאבן גרניט אפורה כדוגמת הריצוף הקיים, כל הפאות הגלויות בעיבוד   מדרגות גושניות

  הקיים.

  מ"מ. 15חזית המדרגה תהיה מעוגלת ברדיוס 

  מאבן מסותתת בגוון בהיר באישור האדריכל. בניגוד חזותיבקצה המדרגה יותקן פס 

  דות ובסיס בטון לפי פרט.ימ

  מדידה לפי מ"א.

  

  אבן שפה גושנית 03.14.02

נגד  flamedאבן שפה גושנית מגרניט בזלת מהגולן בגוון אפור כהה מאוד, כל הפאות הגלויות בעיבוד 

  החלקה.

  מ"מ. 15פינת האבן הפונה לכביש תהיה מעוגלת ברדיוס 

  מידות ובסיס בטון לפי פרט.

  מדידה לפי מ"א.

  

  אבן שפה שטוחה .02.0414

מגרניט בזלת מהגולן בגוון אפור כהה מאוד בעיבוד מוסמסם כולל איטום בסילר בגוון  אבן שפה גושנית

  מט טבעי.

  מידות ובסיס בטון לפי פרט.

  מדידה לפי מ"א.

  

  גושנית אבן מדרגות 14.02.05

  .החלקה נגד חול התזת, כל הפאות הגלויות בעיבוד גיר "שוקולד ירושלמית" מאבן גושניות מדרגות

  מאבן בזלת. חזותי בניגודהמדרגה יותקן פס  קצה לאורך במגרעת

  .בנפרד יימדדו המדרגות ברום אזהרה סימון אריחי

   .וקונסטרוקטורובסיס בטון לפי פרט  מידות


