לוחות – לוח לבן
לוח גבס לבן RE
לוח גבס לשימוש פנים מצופה נייר
מק"ט911101XXXXXX :
תכונות:






בעל תו תקן  1490חלק  1ותו ירוק
מגיע בעוביים שונים 15.9 ,12.7 ,9.5 ,6.4 :מ"מ
לוח לשימוש פנים
קל להתקנה (עבודה עם בורגי גבס רגילים וחיתוך באמצעות סכין יפנית)
עמידות לאש ת"י  755דרגה V .4.3

שימושים:



משמש למחיצות וחיפויים ,קירות ותקרות
משמש ליצירת עיצובים וקימורים ,הנמכות תקרה וקרניזים לשימוש פנים

נתונים טכניים (דרישות התקן):
לוח תקני 12.7

נתונים

יחידות

עובי

מ"מ

)12.7 (+0.5,-0.4

רוחב

מ"מ

)1200 (+0.3, -0.3

רוחב מגרע

מ"מ

30-80

עומק מגרע

מ"מ

0.5- 2.5

כפיפה במקביל לשולי הלוח

ניוטון

476

כפיפה בניצב לשולי הלוח

ניוטון

160

חוזק נעיצת ראש מסמר

ניוטון

343

הוראות שימוש:
 המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן ,לרבות כל חלקיהן ורכיביהן .יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט
 בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י .)1503
 יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924
אזהרות והוראות בטיחות:
 יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן בעת העבודה ,ולהקפיד על חלל עבודה מאוורר.
 לעיון בהוראות הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102
הוראות אחסון:
 הלוחות יהיו ארוזים בחבילות ,במקום מקורה ,באופן שלא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם הממוכן
 הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי) ,כשהם מוגנים מפני לחות ,פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
 יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה
 אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו
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לוחות – לוח לבן
הערות כלליות :אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש .יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם
לשימוש בו .טרם ביצוע העבודה ,יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני .אין לעשות שימוש במוצר
בטמפרטורה מתחת ל  5מעלות או מעל  35מעלות .אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ,ואינה כוללת יישום שאינו על
פי הוראות היצרן ,ואינה באה במקום אחריות המבצע .כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד ,הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו
והידע שברשותנו .על המבצע לבדוק התא מה לצרכיו ,ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים ,וכן לקבל
הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה .אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא
הודעה מוקדמת .על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת .יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה .לעיון בהוראות
הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום ,שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן
והמלצות היצרןwww.tambour.co.il :
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