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 Gridiron הוראות התקנה ואחזקה למכסה תוצרת

1. הוראות

.1.1
 

.1.2

.1.3

.1.4

.1.5
 .1.6

ההתקנה תתבצע על ידי בעל מקצוע עם ציוד מתאים להרמת משקל כבד. במידה והמכסה שוקל 30 ק"ג או 
פחות ניתן להרים אותו באופן ידני, אם כי מומלץ להרים אותו על ידי שני אנשי מקצוע.

וודא כי אין פגע או הפרעה בפני השטח המיועדים להתקנה. וודא כי שטח ההתקנה יכול לעמוד בעומס 
המיועד על פי התקנות EN1433 או תקן ישראלי 124.

וודא כי יש מספיק מקום בצידי המכסה עבור יציקת הבטון.
וודא כי מערכת ההרמה )פקק או ידית( מורכבת טרם ההתקנה.

השתמש בכלי עבודה מתאימים לביצוע משימת התקנת המכסה. כגון: מסטרינה, פלס, חומרי מליטה.
יש לכופף החוצה את הלשוניות הצמודות בצידי המסגרת ולכופף פנימה את הלשוניות שבתוך הליבה 

)במידה ויש(.



.1.7

.1.8
 

חלץ את הליבה ומלא אותה בחומר המילוי הנדרש לפי רמת העומס הרצויה )לדוגמא: A15 - דבק וריצוף, 
B125 ומעלה - יציקת בטון, אגרגט(.

יש לאפשר מספיק זמן לחומרי המליטה להתקבע )על פי הוראות היצרן( ולאחר מכן הכנס את הליבה לתוך המסגרת.

 .2.2

 .2.3
 .2.4
  .2.5

.2.6

  .2.1
במקרה של מכסים שנוסעים מעליהם )גובה 50 מ"מ(, יש להכניס רשת ברזל )20X20( לתוך הליבה לפני 

המילוי בבטון. 
יש להניח בעדינות את הליבה בתוך המסגרת. במידת הצורך, השתמש בציוד הרמה מתאים. 

מומלץ לקבע את המסגרת לפני הכנסת הליבה לתוכה.  
מומלץ לחתוך לוחות עץ שמתאימים לגודל הפנימי של המסגרת ולהניח בתוך המסגרת לפני הקיבוע בכדי 

למנוע שינוי צורתה בזמן שהבטון מתקבע. 
במקרה של מכסים מגלוונים המונחים על ריצוף קרמי, יש להשתמש בחומרי מילוי ודבקים בעלי pH הנע בין 

ערכי 6 ל-11 )כדוגמת דבק פיקס 116 של מיסטר פיקס שווה ערך לו(. 

למטרות מילוי ובסיס השתמש בבטון מסוג ב-30.

0

2. עצות

יש להתיז ספריי סיליקון על משטחי מתכת מראש לשם הגנה.   .2.6.1
יש למרוח פריימר שני חלקים A+B מסוג  p82 ולהמתין 90 דקות טרם מריחת הדבק.  .2.6.2

 .3.8
.3.9

.3.10

.3.11

חשוב לוודא את תכונות הדבקים המשמשים לריצוף, במיוחד שערך ההגבה שלהם )pH( נע בין 6 ל-11. 
השתמש בדבקים המתייבשים במהירות או כאלה שמתייבשים לחלוטין לאחר 7 ימים.

הזהר לא לפגוע במשטחי הפלדה במוצר.
אין להשתמש במוצרי ניקוי חזקים, שים לב שערך ה- pH שלהם נע בין 6-11.

בסביבה לחה יכול להביא לקורוזיה. במידה ומחויב המציאות להשתמש בחלקים העשויים ממתכות שונות, 
מומלץ להניח ביניהם שכבה מבודדת. 

בחן בקפדנות את כל הוראות היצרן המתוארות במסמך זה.  .3.1
אין להשתמש במוצר למטרות שלשמן לא נועד.  .3.2

אין לחבל במוצר בכל דרך שהיא או באחד ממרכיביו.  .3.3
וודא כי אין למוצר ליקויים מבניים; במידה ויש, צור קשר עם הספק מיד.  .3.4

וודא כי סוג המוצר מתאים לדרישות המתכנן.  .3.5
וודא כי החלקים המיועדים להטמנה בבטון חופשיים משאריות שמן, גריז, דבק וכו'.  .3.6

אין לחבר חלקים העשויים ממתכות שונות )לדוגמא מתכת מגולוונת עם נירוסטה(, כיוון ששילוב שכזה  .3.7

עבור מכסים ממתכת מגלוונת:

3. אזהרות



4. אחזקה

5. סילוק

 .4.1
.4.2

 
 .4.3
 .4.4
 .4.5

בדוק את דרישות החוק הישימות והדרישות המקומיות למחזור חומרים עבור הסביבה.  .5.1
כמו כן, אנו ממליצים ליצור קשר עם חברה המתמחה בסילוק פסולת.  .5.2

תדירות האחזקה תעשה לפחות אחת לשנה.
בדוק שמערכת ההרמה עובדת כראוי ואם אפשרי, נקה וגרז אותה. במידה ויש חלקים שבורים 

המפריעים לתפקודה, צור קשר עם הספק.
הסר את הליבה.

נקה את החלק הפנימי של המסגרת על ידי הסרה של כל לכלוך, עלים, אבנים, חצץ וכדומה.
החזר את הליבה למקומה.


