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 Gridiron הוראות התקנה ואחזקה לתעלות

1. הוראות

ההתקנה תתבצע על ידי בעל מקצוע עם ציוד מתאים להרמת משקל כבד.   .1.1
תקן UNI EN 1433:2008 מגדיר שיכולת העמידה בעומס של תעלה תלוי במספר גורמים:  .1.2

לכן ההוראות המפורטות בהמשך צריכות להתבצע במלוא תשומת הלב. 

עומס מתאים של סבכה/רשת.   .1.2.1
התעלה עצמה.  .1.2.2
התקנה נכונה.   .1.2.3
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חפור תעלה בממדים המתאימים להנחת התעלה. ראה איורים מס' 2-4 ו-6.
צוק בסיס בטון המתאים בעובי ובשיפוע המתאים ואז הנח את התעלה.

התעלות חייבות להיות מונחות ומחוברות אחת לשניה בחיבורי זכר-נקבה מתאימים. בזמן החיבור בדוק     
התאמת המידות ויישור.

מלא את צידי התעלה בבטון כפי שמתואר באיורים מס' 2-4 ו-6. 

התחל את הנחת התעלות מנקודת המוצא אל מערכת הניקוז.
נדרש למרוח חומר איטום במחברים )חיבורי הזכר-נקבה( בקצוות כל תעלה. ראה איור מס' 5.

מומלץ להשתמש בחומר איטום סיליקטי בעל חיבור צולב טבעי, המבטיח הצמדות מושלמת וגמישות 
תמידית. )כדוגמת מוצר Sika FC11 או סופר 7(.

במקרה של מוצא תחתון קדח בתעלות על ידי שימוש במקדח יהלום בקוטר הנדרש. קיים סימון בתחתית 
התעלה המראה היכן לקדוח ובאיזה קוטר. 

תמיד שמור שהריצוף הסופי ימוקם בין 3-5 מ"מ מעל התעלה. במקרה של אספלט 10 מ"מ מעל התעלה.
וודא שהסבכה/הרשת מותקנת על גבי בסיס התעלה לפני מילוי התעלה מהצדדים. על מנת לשמור על 

ניקיון הסבכה/רשת בזמן הנחת הבטון, הגן עליהם עם מעטה פלסטיק או חומר דומה.
במידה והתעלה מותקנת מעל תקרת חניון, יש להתקינה רק לאחר גמר עבודות האיטום.

חשוב לוודא את תכונות הדבקים המשמשים לריצוף, במיוחד שערך ההגבה שלהם )pH( נע בין 6 ל-11. 
במידה ולא אפשרי, יש לוודא שפני השטח ממתכת מוגנים מראש בשכבה של ספריי סיליקון.

השתמש בדבקים המתייבשים במהירות או כאלה שמתייבשים לחלוטין לאחר 7 ימים.
הזהר לא לפגוע בשול הפלדה המותקן במוצר.

אין להשתמש במוצרי ניקוי חזקים, שים לב שערך ה- pH שלהם נע בין 6-11.

בחן בקפדנות את כל הוראות היצרן המתוארות במסמך זה.  .3.1
אין להשתמש במוצר למטרות שלשמן לא נועד.  .3.2
אין לחבל בתעלה או במרכיביה בכל דרך שהיא.  .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

אפשר לבטון להתייבש לפי הזמנים הנדרשים על פי הוראות היצרן לפני הפעלת עומס על התעלה.   .3.6

עבור פרופילים ממתכת מגלוונת:

למטרות מילוי ובסיס השתמש בבטון מסוג ב-30.

2. עצות

3. אזהרות



4. אחזקה

5. סילוק

תדירות האחזקה תעשה לפחות אחת לשנה.  .4.1
נקה את שקע הבריח שתופס את הסבכה/רשת.   .4.2

החלף אומים ובריחים חלודים. בתעלה זו ניתן להחליף גם את האום המהדק.  .4.3
חלץ את הסבכה/רשת עם כלי מתאים לסוג ההידוק.  .4.4

נקה את פרופיל הסבכה/רשת בעזרת שפכטל.  .4.5
נקה את תוך התעלה- הסר כל לכלוך, עלים, אבנים, חצץ וכדומה.   .4.6

 .4.7

לפני חיבור הסבכה/רשת מחדש, גרז את תעלות המחברים.   .4.8

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

בצע סריקה ויזואלית ובדוק האם יש סדקים גדולים מ-3 מ"מ. במידה ויש, תקן אותם באמצעות מלט 
בטוני לא מתכווץ.


