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  לקוחות  נכבדים.
  
  

  שלום רב.
  
  

  בחלל הפנימי של הדירה, על הקירות והחלונות ובכל  "נושא "אדי מים כלואיםשוב ולרענן את חשוב לנו לחשוף אתכם 
  

  ומשב רוח וחדירת קרני שמש בימים שטופי  , ונתמקד באיוורורבעיקר בעונת החורף שאינה מאווררת דייהפרט שבסביבה 
  

  שמש.
  
  

  מקירות החיצוניים לפנים הדירות. חדירת מי גשםספיגה ואת המגוריכם בחומרי אטימה שלא יאפשרו ין ינציפינו את ב
  

  העז הצפוי לנו.  נוהגים אנו להתגונן מפני הקור ,בימים קריםו ובמהלכו אנו עומדים בפתחו של חורף
  

  לתופעות שלא תמיד מוכרות לכולנו.אנו מייצרים ונחשפים כך 
  

  שלא נגיש לכם בסדר היום השיגרתי שלכם. ,מידע הראויולשתף אתכם ב ,תת לכם כמה טיפיםללפיכך מצאנו לנכון 
  

  ., נצא כולנו נשכרים מכךלקראת ימי הקור ,ותערכו נכונהשננו תאם 
  

  .ולאחריו ל יותר בחורף, והכל יהיה קבדירה וורורועל האי שימרו על הבריאות
  
   )"מרכז הבנייה הישראליעלון "+  1045 (למידע משלים, ראה ת"י מס'  

  
  
  
  
  
  
  

  בברכה
  
  
  

  הנדסאי בניין - מנכ"ל - דני טבק
  חב' טבק הנדסה בע"מ

  
www.tabak.co.il  

1-700-50-52-54  
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  רציתם לברר אם אכן יש לכם רטיבות בבית ?
  

  אז כן. יש לכולנו רטיבות בבית.
  

  שזו רטיבות אחרת ? פנימית ? או ?  ת מי גשםשאלה : האם הרטיבות נובעת מחדיר
  

  בנושא. תורהלתי פננסה כאן לדון ולהעלות הסברים, כדי להסיר את העננה הב
 __________________________________________________________________________  

  
  על רטיבות פנימית בחלל הדירה : מושגים כלליים

  
  .לחות נקראת: רבאווי מים שאינם גלויים לעין ומציאותם-ו מכיל אדינהאוויר מסביב

  
  מ"ק מים בעונה הקרה של החורף. 10מ"ר, ממוצע לחות בחלל הדירה, עד  100 -מקדים : בדירה ששטחה כנתון ומידע 

  
 .              כמות גדולה יותר של אדי מים ר, מכיל האוויהטמפרטורה יורדתעולה בפנים הדירה ובחוץ ככל שהטמפרטורה 

לחות הינה מוגבלת,  האוויר לקלוט תיכולכשהפרשי הטמפרטורה קיצוניים בין הפנים והחוץ, אבל בטמפרטורה נתונה, 
ם הינה מרבית במצב זה, כשקליטת האדי הם נהפכים לאדי מים. , ברגע הפרת האיזון והגעה לרוויה,ומעבר לכך

  והאוויר נמצא במצב רווי. 100% –מגיעה ל  ראוויבחלל הלחות ה(מכסימלית), 
  

במצב של רוויה, נמצא את עצמנו עם כתמי 
רטיבות וסימני רטיבות על גבי צבע הקירות, 
זכוכית החלונות, מאחורי תמונות, מאחורי 

  מיטות צמודות ועוד.
  

  
  
  

                     
  
  
  
  
  
  

  :  להפשטת המצב סרטון הדגמה קצר  
  

https://www.youtube.com/watch?v=9xbpFNx3Kek&index=52&list=UUkym
84fwozfaVeWhmQZJe5A  
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  , מהי ? יחסית לחות
  

    באוויר.הינה מידת הלחות המצויה 
פי כמות אדי המים שבאוויר, ביחס לכמות המרבית -הלחות נמדדת על

   שהאוויר יכול לקלוט בטמפרטורה נתונה.
מטר", שמודד את רמת -אופן המדידה באמצעות מכשיר שנקרא "היגרו

  הלחות בחלקי הדירה.  
בעיקר בין  ולנייד אותורצוי שיהיה בבית ובעיקר בימי החורף הקרים, 

, וסביר שגם פחות קרים, שאינם שימושיים במהלך רוב היוםהחדרים ה
  .מאווררים

  

  
  

  אויר לח
  

  הוא אוויר שלחותו היחסית גבוה.
  

  אוויר יבש
  

  הוא האוויר שלחותו היחסית נמוכה.
  

  .פולט כל כמות של אדי מים, הנהפכים לטיפות –האוויר הנמצא במצב רווי 
כי כאשר האוויר   ,יימת , מתקרר מתחת לאותה טמפרטורהוורה מסדבר דומה מתרחש, כאשר, אוויר רווי, בטמפרט

.  מעבר לכך מתקרר, יורדת יכולתו לקלוט את אדי המים ובכך פוחתת כמות האדים המרבית אותה מסוגל האוויר להכיל
  (לחות רוויה). עודף הלחות באוויר המתעבה והופך למים נוזליםכך נוצר 

  בלועזית. "הקונדנסציה", היא  "עיבוי"תופעה זו נקראת 
  

     : ות להמחשהלדוגמא
כאשר מחממים סיר  .1

,  על הכיריים מים
תחילה קולט האוויר 

עד , את "אדי המים"
טיפות שלב שנראה ל

על מים ורטיבות 
החיפוי הקרמי ו/או 

קולט האדים. זהו 
השלב שהלחות באויר 

כך גם .  הגיעה לרוויה
בימים קרים נראה 

רוויה על רטיבות 
החלון בצד הפנימי, 

ועל מסגרות 
 האלומיניום הקרים.

 ומשקופי האלומיניום שלהם, הקירות החיצוניים בא במגע עם משטח קר ממנו, כמו החלונותלח  כאשר אווירועוד,  .2
.  כלומר האוויר פולט את עודף הלחות בצורת (טיפות מים על פניו) או שטחי החרסינה, הוא מתקרר ויוצר עיבוי

  פות מים, המופיעות על גבי המשטחים הקרים.טי
סימן שהפילטר זהו ה, על הפירות, המדף הפנימי, שקיות אריזה ועוד כשיש סימני רטיבותהביתי, במקרר עוד  .3

, תוהחלפת נדרשלא מסוגל לבצע זאת ו, כבר מתוך המקרר לאייד החוצה את האדים הרווייםאמור שדרכו המקרר 
 . כי אחרת, המזון ירקב

 , בחוץ קר מאד, ואתם נכנסים לרכבכש), באותה עת קשר אם יש גשם אם לאוחובת הכך גם ברכב ביום קר (בלי  .4
אז מה הפתרון : הפעלת מפוח האויר ע"ג החלון כדי להסיר את האדים.  ואחרי מס' דקות כבר יש אדים על החלון.
קר יסלק את האדים בשניות, ע"י איזון טמפרטורה בין פנים לחוץ. אויר השאלה : איזה אויר ? חם או קר ?  אויר 

 כך גם לנהוג בתוך הדירה. נסו והיווכחו.. דרש לייבש את החלון, וזה יקח זמן ארוך יותר והפעלה ארוכת זמןיחם י
ם הוציאו בקבוק מים קרים מחוץ למקרר, ואחרי מס' דקות נראה כי מעטפת הבקבוק החיצונית רטובה. המי .5

והקור. המים לא עוברים דרך בקבוק הזכוכית, אך ישנה הזעה חיצונית שנימשל לחלל  הקרים נמשלים למי הגשם
 הפנימי של הדירה.

רמוס" (בקבוק מבודד), וכשנוציא אותו מהמקרר, לא נראה את התופעה של תאותה פעולה ננסה עם בקבוק " .6
  ידוד טוב, מונע הזעה ועיבוי. רמוס". אז בתרטיבות (עיבוי) על פניו החיצוניים של ה"
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  :וכל גשרי הקור בדירה הפניםוחלקי אלומיניום  קירות, רצפהההתקרה,  עיבוי על פני
  

מזו של החדר  נמוכההעיבוי נוצר אפוא כדלקמן:  האוויר הבלתי רווי כאשר הוא בא במגע עם משטח שהטמפרטורה שלו 
וגורם לעיבוי על פני  ,מיםה-אדי מעצמו את (הסביבה), הוא מתקרר לרמה של מתחת לטמפרטורה הרוויה.  האוויר פולט

  השטח עמו הוא בא במגע.
  

תוך הדגשי העדיפות על חלקיו הקרים ביותר  ,פנימיים בלי קשר לרטיבות החיצוניתה הקירות המים מתהווים על פני
, וגורמים צבע ושכבת הטיחהקיר, ב תשתיתתוך אל נספגים תחילה (קורות קשר, עמודי בטון, חללי צינורות ניקוז ועוד), 

וכתמי ריקבון על פני הקיר הנפגע.  להגברת הרטיבות שבו.  הרטיבות יוצרת תנאים נוחים להתהוות פטריות, בקטריות עובש 
.  בהקשר (קיר נושם אם לאו) התגובות , במקרה של עיבוי, תלויות במידת יכולתם של הקירות הנפגעים לספוג ולאייד מים

  :> )בהמשך ניגע גם בנושא חדירת רטיבות שנובעת מרטיבות שמחוץ לדירה(<פנים  קירות זה צריך להבחין בין שני סוגי
  

          
  

         
  

       
  התהוות על קורות הבטון, מעל החלונות, בקורות תקרת הצלעות ובפינות לא מאווררות.

  
  

  : (לא סופג ולא סופח) אינו נושם –ותקרה קיר 
  

לא ו, (לחות) רטיבותואינו יכול לספוח "קיר אטום" הוא קיר שאינו סופג 
שהצליחה הכלואה הרטיבות (הלחות) את מתוכו חזרה מאפשר גם לסלק 

 מצופים בשכבה אטומה למיםהפנימיים  ותלחדור לתוכו, מאחר שפני הקיר
.  שכבה אטומה (דוגמא : כל צבעי השמן, צבעים פוליאוריתניים ואחרים)

מעל פני הקיר,  הרטיבות ספיגת (הלחות)שכבה זו אמנם חוסמת את  –למים 
נראה ע"פ הקירות נטיפי מים, ,  ויהוכשהם מגיעים מהר יחסית למצב של רו

שיגלשו עד למישור הרצפה. ועוד, מים שנספגו בקירות חוץ מצד החיצוני 
(מגשם ולחות), התנדפותם תהיה איטית יותר כלפי חוץ, ולכן נמשיך לראות 

כתמי רטיבות וסימני עובש שחור על קירות החיצוניים. (תחילה נראה 
  ת התייבשתן).פטריות ירוקות שהופכות לשחורות בע
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  :  סופח)ו סופג(נושם  -ותקרה קיר 
  

"קיר סופג" הוא קיר המסוגל לספוג את מי העיבוי, אך מאפשר גם את 
התנדפותם החוצה, חזרה אל חלל הדירה המאווררת, מבעד לאותו משטח 
צבע שדרכו חדרו מי הלחות הרוויה.  קיר סופג בנוי בדרך כלל, מחומרים 

לבנים, בלוקים מבטון או בלוקים עשויים איטונג, ומצופה נקבוביים כגון 
בשכבה הסופגת מים, כמו טיח פנים רגיל.  קיר כזה יכול לספוג את הרטיבות 

  הנגרמת על ידי העיבוי בשטחו הפנימי.
  
  
  

"קיר סופג" הוא קיר המסוגל לספוג את מי העיבוי, אך מאפשר גם את 
.  קיר סופג הלחות הרוויה שדרכו חדרו מיצבע , מבעד לאותו משטח ווררת, חזרה אל חלל הדירה המאהתנדפותם החוצה

בנוי בדרך כלל, מחומרים נקבוביים כגון לבנים, בלוקים מבטון או בלוקים עשויים איטונג, ומצופה בשכבה הסופגת מים, 
  כמו טיח פנים רגיל.  קיר כזה יכול לספוג את הרטיבות הנגרמת על ידי העיבוי בשטחו הפנימי.

  
מאידך, קיר סופג מאפשר גם לרטיבות לנוע מצד אל צד, ומכאן שאין זה רצוי שהקיר יספוג רטיבות לכל רוחב החתך שלו.  

ים שונים, ולא תמיד עם חומרים נושמים, בעלי כושר איוד בשל כך, רוב הקירות הנבנים בארץ, אטומים כלפי חוץ עם ציפוי
  של הלחות הכלואה בם. 

התייבשות הקיר  אפשרית רק כלפי פנים, בתנאי שפני הקיר הפונים פנימה אינם אטומים.  זאת ועוד, כאשר  –והתוצאה 
והקיר בנוי מחומר נקבובי, הקיר יספוג את מי העיבוי  לחות השכבה החיצונית אטומה ואילו הפנימית חדירה למי

  .רה במהלך היממהוגם יאייד אותם עם יתקיים משב רוח בדי המתהווים על פניו הפנימיים
  

קיר ה לא, בגלל הפרשי לחצים, חודרים נובעים לעיתים קורה, שהאדים
, הם מתעבים (קרה) וכשהם מגיעים למקום בו הטמפרטורה נמוכה

והרטיבות נוצרת בתוך גרעין הקיר.  בכל מקרה, כאשר הלחות תרד או 
 ושופע, היא הטמפרטורה בחדר תעלה במידה מספקת ולמשך זמן סביר

 האוויר לחלל החדרייבוש הרטיבות מהקיר, על ידי  ותייבש את רתשחר
.  כאשר ההתעבות ממושכת, יכול להיווצר מצב (הקטנת רמת הלחות)
וישמש קרקע פורייה להתפתחות עובש  עיבוי בו כל הקיר ספוג במי

  ולתופעות לא נעימות אחרות.
יר כאשר השכבה הפנימית גם היא אטומה, מי העיבוי אינם נספגים בק

לשכבה עליונה והם נוזלים על פניו.  כששכבת האיטום נמצאת מתחת 
סופגת כמו טיח, הרטיבות נספגת רק בשכבה העליונה, מבלי להרטיב 

  את פנים הקיר.
  

  
  : דירהפנים המקומות בהם מופיע העיבוי ב

  
, כמו המטבח או חדר מים דינוצרים אומכך  (קרים) חלק מהקירות הינם חיצונייםבהם שינה ש לרוב בחדריהעיבוי מופיע 

האמבטיה קשה מאוד להימנע מתופעות העיבוי בחדרים הללו.  מתוך כך נוהגים לצפות באופן חלקי, את הקירות באריחי 
חרסינה, ואת החלקים האחרים צובעים בצבע שמן על ידי פעולה זו יוצרים שכבה אטומה לחדירת המים וגם ניתן לנקות 

מרווחי האריחים יהיו שחורים במהלך הזמן . אם לא הסרת את מי העיבוי, כמובן שמטלית ולייבש את מי העיבוי בעזרת
   ראה מים על הזכוכית הפנימית).( הטיפול ואופן הביצוע, יופיעו בכתבות הבאות .(פטרייה צמחה לה שם)

  
בחדרים הללו הטמפרטורה אדים המתפשטים אל חדרים אחרים בדירה, יוצרים גם הם את תופעת העיבוי בעיקר כאשר 

, כתוצאה  יותר נמוכה יותר.  חדרים המחוממים ע"י תנורי גז או נפט ללא ארובת אוורור, סובלים מכמויות אדים גדולות
  מתהליך שרפת חומרי הדלק.  אדים אלה עוברים לחדרים בלתי מחוממים ומתעבים על קירותיהם.

      
  

  מים = אדי מים זולגים על הזכוכית של החלון מהצד הפנימי של הדירה (בחוץ קר מאד )                             
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בחדרים תחילה כתוצאה מכך, יופיע העיבוי  .בדירות רבות נהוג לחמם את חדר המגורים (הסלון) לבד ולא את חדרי השינה

  , תמונות, קורות ועמודי בטון סמויים..  העיבוי מופיע בעיקר מאחורי המיטות והארונותי, בעלי קירות דופן חיצונהקרים
  

  
  גורמי המשפיעים על תופעת העיבוי

  
תמיד מזו שמחוצה  כמות אדי המים בתוך הדירה גבוהה: ) אוורור הדירה (חילוף האוויר

, לכן רצוי לבצע הדירההרווים בתוך האדים  מפחית את כמותומשב הרוח, לה.  האוורור 
, ובכך ובמהלך היום, גם שיש סיכוי לחדירת קרני השמש פנימה את האוורור  בבקרים

הקר, מעל בחורף ובעיקר את אדי המים שנוצרו במשך הלילה ובמידת מה לייבש לשחרר 
  קירות החדרים. 

  
דוד תרמי. בארץ, הינם ללא כל בי 1955רוב הבניינים שניבנו עד  : בידוד תרמי של הקירות

חשיבות  ישנההקירות מפרידים בין החלל הפנימי לבין החלל החיצוני של הדירה.  בחורף , 
כושר הבידוד הממוצע של רק לא  ,מבחינת העיבוי .רבה לכושר הבידוד התרמי של הקירות

נוצר מקום בו  ,ד סבירהקיר קובע, אלא יכולת הבידוד בכל נקודה ונקודה על הקיר.  כך  למשל כאשר בקיר בעל  יכולת בידו
, קורות בטון מעל ומתחת לחלונות המהווים "גשרי הבידוד נמוך יותר בכושרו (כמו עמודי בטון בקיר מבלוקים חלולים

כיוון  ."גשרי קור". נקרא בשמם : ), העיבוי יופיע באותם המקומות בהם הבידוד חלש יותר מקומות אלה נקראיםקור"
ומהווים "גשרי נמוך שלהם  התרמי בידודהכושר והאלומיניום בחלונות, זכוכית בים, פני החלקי בטון, חלל צינורות מרזשל

  .החדר, גורמת לתופעות העיבוי על פניהחלל יר ואובהשוואה ל שלהם הטמפרטורה "נמוכה"קור" בגלל 
  

(חומרים כמו טיח, סיד, צבע, שמן וכו') סוג הגימור של פנים הקיר, אינו משפיע על היווצרות העיבוי :  גימור פנים הקירות
העיבוי אל תוך הקיר אם לאחר מכן  אך אם חומר הגימור הוא בעל כושר ספיגה, כמו טיח מצופה, למשל, ייספגו האדים ומי

החדר, ועל פני הקיר לא ייראו כל סימנים.  קיר חלל יאווררו את החדר והאדים ייעלמו, תצא הרטיבות מהקיר אל תוך 
פני הקיר קרים, תופיע מיד  ואםומר בלתי סופג כמו צבע שמן או צבע פלסטי, לא סופג לתוכו אדים או מי העיבוי העשוי מח

יש להימנע באופן מוחלט המלצה :  הרטיבות בצורה בולטת לעין ובמקרים מסוימים אף ייזלו מי העיבוי על פני הקיר.
פכטל החלקה על בסיס גבס אלא רק ע"ב צמנט (כדוגמת ולא בש להשתמש בחומרי גבס בחדרים עם קירות דופן חיצוני

  ."שפכטל פיין" תוצ' טמבור או ש"ע)
  

: רובם של הבניינים  ציפוי חיצוני בקירות
, היו מצופים 1995בארצנו, שניבנו עד שנת 

בגלל נימיות החומר, ובכך  בטיח צמנטי ספגוגי
מי גשמים נספגו בקירות ובבטון החיצוני. אלה 

  גרמו לנזקים שונים, כגון :
רטיבות קירור הדירות פנימה בגלל  .1

משבי רוח חיצוניים חיצונית ושילוב של 
  .וירידת הטמפרטורות החיצוניות

נזקי קורוזיה בזיון הבטון, ולנשירת  .2
חלקי בטון. בכל גם נפגע חוזקו של 

  החלק הקונסטרוקטיבי.
  
  

אינם חשוב להדגיש כאן, שמי גשם חיצוניים, 
 אם הם מטוייחיםחודרים אל תוך הדירות 

לצורכי השחלת  ולא מחוררים חיצונית 
צינורות איוורור, צינורות מים, מתלי מזגנים 

וכד', ובעיקר כשצינורות מוחדרים בשיפוע 
להאיץ את רק אלא ואינם יכולים לעבור בין קומה לקומה, בגלל שיטת הבנייה, אם לא מצופים בציפוי אקרילי,  גם, והפוך

  כפי שהוסבר לעיל.מואץ , ובכך לגרום לעיבוי פנימי מעצם היותם רטובים קירור הדירה
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ואם ראיתם כתמי רטיבות, בדקו אם הטיח מתפורר באותו מקום, כי מעבר 
הטיח, צריכים ליצור בתקמחות של הטיח שמתחת לצבע מים דרך חומרי 

והסביבה הרטובה. ללא התקמחות הטיח כפי שנראה בצילום המצורף, זו 
  אינה חדירת מים ולא מעבר מי גשם מצד לצד.

  
ציפוי אקרילי איכותי ונושם, יכול להקטין 

באופן משמעותי את תופעת העיבוי, בשילוב 
עוד  ור.איוורור הדירה ע"י משבי רוח כאמ

  יפורט בהמשך.

  
  
  
  
  
, הינו המכשיר שיכול להעיד על רמת "היגרומטר"

קיר, בכל שכבות עומק הקיר. תוך ההלחות ב
ואיתור מקור מצלמה תרמית רק מטעה בעת בירור 

  רטיבות בקיר.ה

  
  
  

  טיפול בתופעת העיבוי בבניינים קיימים
  

ל הקירות, בפינות בקירות בטון מהעיבוי, מתרכזת בעיקר בחלקים הקרים שהרטיבות שנוצרת כתוצאה כפי שהוזכר לעיל, 
ובקיר עשוי מבלוקים.  בשטחי העיבוי אפשר להבחין בקלות , כאשר על הקיר מופיעים כתמי עובש ורטיבות או טיפות מים 

  הנוזלות באופן גלוי.
  

וע"י החיצוני  קירבתוך הרטיבות רמת העולה  ,םולמרות שאין קשר ישיר בין ירידת גשם לבין תופעת העיבוי, הרי בזמן גש
לכן חשיבות האיוורור ע"י  .בקיר, הוא מתקרר, ומאיץ את תהליכי העיבוי הפנימי בדירה הבידוד התרמיו של יורד כושר כך,

נפרט  בהמשךמשבי רוח, ובאין ברירה רצוי להפעיל מאוורר באותה סביבה, כדי ליצור איזון קור בשני צידי הקיר החיצוני. 
  אמצעים לפתרון.

  
לפעמים מופיעים סימני העיבוי בשעת הגשם או מיד לאחריו, דבר שמקשה על הזיהוי האמיתי של התופעה.  במבט ראשון, 

אז באים מומחים עם מצלמות תרמיות צבעוניות, שכלל אינן מזהות רטיבות  מהגשם.ישירה ההנחה היא שהרטיבות באה כתוצאה 
ת שווא, ומצג אלו .המומחים העוסקים במתן חוות דעת בתחום זיהוי מקורות הרטיבות בדירות , ומטעים אתאלא לחות על פני הקירות בלבד חודרת

  בידוד תרמי של הקירות. ימליקוילציין כי מקור כתמי הרטיבות נובעים רק כאילו המצלמה ביכולתה לזהות מקור הרטיבות במקום 
  

חדר  ,להיות מוקדשים לאוורור מיוחד של המטבח הטיפול בעיבוי הוא בעיקר בפעולות מנע.  הצעדים הראשונים צריכים
   , ולשפר את הבידוד התרמי של הקירות.הסובלים מעיבויושאר החדרים  האמבטיה

  
  ואם כבר קרה שקירות הפנים השחירו, קיימים נקודות שחורות על הקירות והתקרה, אז נתחיל כך : 

https://www.youtube.com/watch?v=9xbpFNx3Kek  -  שטיפה קלה באקונומיקה ומטלית לחה, והמראה כבר נראה
.  חומר אנטיפונגוסאחרת. לאחר ניקוי העובש, יש למרוח פעמיים/שלוש, בחומר המשמיד  את פטריית העובש. הקרוי חומר 

  ק" ועליו צבע "אקרינול".'אצל חב' טמבור נקרא : תמיסת "פונגיצ זה ניתן להשיג בחנויות המספקות צבעים וחומרי בניין.
  

, דיפון הקיר הפנימי בבלוקי בידוד שיפור הבידוד נעשה באמצעות שכבת צמר סלעים , צמר זכוכית, פוליסטרין מוקצף
פתרונות  . כד'ו או חומרי בידוד אחרים.  את שכבת הבידוד יש לצפות בשכבה סופגת כמו טיח, לוחות עץ מחומרים שונים

  נוספים יוצגו בהמשך.
  

מספיק בעיקר בימי קור במשך מס' ימים רציפים, יש חשש תמידי להופעת רטיבות כלואה על  : כשאין איוורור תמיד נזכור
  (נוצר שוק תרמי). קירות ותקרות, ללא התראה מיוחדת, כתוצאה מלחות רוויה וכלואה בדירה.

  

  
  המלצות למניעת היווצרות העיבוי בדירה

  
בהרבה מטמפרטורת האוויר בחדר.  יש להימנע ככל יש לדאוג שהטמפרטורה של הקיר הפנימי לא תהיה נמוכה  .1

  .ובעיקר בחלקים הללו האפשר מ"גשר קור" ע"י שיפור הכושר של הבידוד התרמי של הקירות
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ע"י אוורור מתאים, אפשר למנוע הצטברות האדים בדירה, העלולים להפר את נקודת הרוויה של האוויר.   .2
האוויר בדירה קטן מאוד יש לסלק את האדים ממקומות  במקומות בהם האקלים קשה במיוחד, וקצב חילוף

.  אפשר לעשות זאת באמצעות אוורור וחדרי מגורים האמבטיה , מזווה,מאופיינים להצטברותם, דהיינו, במטבח
  מכני, כאשר במטבח רצוי לקבוע את מקום הבישול מתחת לפתח האוורור.

  
ם.  את שכבת הבידוד יש להניח מעל תקרת הגג, גם בתקרות הקומה העליונה יש לדאוג לבידוד תרמי מתאי .3

ולכסותה בשכבת איטום כהגנה בפני הגשם.  אם הגג חשוף, ללא בידוד תרמי, יכולה הטמפרטורה של התקרה 
הפנימית להיות קרובה לזו שבחוץ עיקר הנפגעים הם החדרים שאינם מחוממים דרך קבע, כמו חדרי השינה, חדרי 

ומהמטבח,  הים הללו הוא בלתי נמנע, כי הם קולטים את האדים החודרים מהאמבטימגורים וכו... העיבוי בחדר
  או מהחדרים שהם מחוממים.

  
יש חשיבות רבה למניעת חדירת הרטיבות לתוך הקיר ושהייתה שם במשך זמן ממושך.  המדובר במים שהתהוו  .4

ה מסוכנת , אך הנזק נגרם קיר פנימה.  חדירת אדים כשלעצמה אינה לאכתוצאה מהעיבוי או מאדים שחדרו 
 .בעיקר כאשר האדים נתקלים בשכבת קיר קרה.  אז האדים הופכים למים נוזלים

  
טילן, המונע אמים, כמו פולי-כדי למנוע את התופעה, יש להתקין "מחסום אדים" משכבת חומר בלתי חדירה לאדי  .5

מקם בין הטיח הפנימי לבין שכבת את "מחסום האדים" יש ל  בעד האדים מלהגיע לאותה הנקודה הקרה שבקיר.
כושרם של מרבית חומרי הבידוד הבידוד התרמי, ובכך הוא ימנע את הרטבת הבידוד התרמי.  ראוי לזכור, כי 

 יורדים פלאים בהיותם רטובים.
  

מעדיפים הסקה בחשמל על פני הסקה בנפט או בגז ללא ארובה, מאחר שתנורי הגז והנפט יוצרים   באשר להסקה:  .6
 תוך כדי תהליך השריפה ומגבירים בכך את הלחות באוויר.אדים 

  
קצרו הצלחה מרובה, מבלי בניינים ש נחשפו בשנים האחרונות בארץ :  הבית הקיים פתרונות חדשים לבידוד .7

 מרובות. כאן נעלה בפניכם את המוצרים, שיעשו את החיים לקלים יותר.חריגות לשקוע בהוצאות 
  
: ישנו מגוון רחב מאד של מוצרים  איטום ובידוד גג בטון  .א

  בעלי גוון לבן, ע"ב פוליאוריתני. נתמקד דווקא במוצר
 ,צמיגיו ינוזל. המוצר אקטיב"-"תרמוגרמני שנקרא : 

, מקטין 90%-בגוון לבן. בעל דרגת החזר קרינה גבוהה כ
סיכוי לסידוק וקורוזיה, מווסת לחות בתוך הדירה, 

טיקה ועוד. החומר מכיל מקשרים ומלאנים משפר אקוס
  ועוד.  בעל תקן אירופי ואמריקאי. "ננו קרמיים"
 

צבע אנטי ביצוע ציפוי  :  שיפור הבידוד בתוך הדירה  .ב
למוצר תו תקן אמריקאי ואירופי.  . "ויטאל"בקטריאלי 

ייחודו בשימור אנרגיה פנימית של חלל החדר, ומונע 
האחרים. החומר מונע  חוסר איזון בפינות וחלקי החדר

בחלל החדר ומווסת את  "שוק תרמי"היווצרות של 
הלחות בתוכו ע"י יכולתו לקלוט את הלחות הרווייה 

 ולפלוט אותו חזרה.
  
: יש את  בקירות חוץהאיטום שיפור   .ג

הפתרונות הקלאסיים, והעומדים 
בדרישות חוק מהקרקעין "בתים 

והינם , 58-77סעיף -פרק ו' משותפים"
שנספגים בנימי הטיח חומרים אקריליים 

טפת החיצונית של על כל מעהקיים 
לא מאפשרים לקירות החוץ ו, הבניין

להיות רטובים, ומכך שלא יתקררו 
כפי שהיו לפני הציפוי באותה מידה 

. זה מסייע ומקטין את בעיית האקרילי
לקי , ובעיקר שומר על חהעיבוי והבידוד

הבטון והזיון, שלא יפגעו מקורוזיה 
  תפוררות הבטון בעמודים ובקורות החשופים.וה

  
https://www.youtube.com/watch?v=sX5B8S7hsFM 
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יש כבר ציפויים משודרגים ואיכותיים ו, ל דברנפ 2000 –שנות ה  בעידן:  בקירות חוץ והבידודהאיטום שיפור   .ד
ציפוי הקירות החיצוניים בחומר דהיינו, . הן לאטימה נושמת והן לבידוד ,חודיותי, בעלי תכונות יבמיוחד
, המונע ספיגת מים, וכן בזכות התנהגות החומר (דיפוזיה עצמית פרוטקט"-תרמו"שנקרא :  קרמי"-"תרמו

בציפוי, שתשפיע על הפרשי הטמפרטורה בחללי הדירה, הן בקיץ  "התייעלות  אנרגטית"משתנה), תמיד תהיה 
 , ושהינו ציפוי מגן90%-המוצר בעל תו תקן גרמני ואמריקאי, בעל דרגת החזר קרינה גבוהה כוהן בחורף. 

מתחת למרקם הציפוי הקיים. כ"כ  "שלפוחיות"החומר מאפשר איוד ומונע בכך היווצרות של  . קירות חוץל
ואחרים.   "ננו קרמיים"החומר מכיל מקשרים ומלאנים  ."קרמי-"תרמוכנולוגית קרום החומר מיוצר בט

"ההתייעלות האנרגטית". דהיינו,  . המוצר ירוק וחוסך אנרגיה. מקטין סיכוי לסידוק וקורוזיה, מווסת לחות
עתם תהליך הנגרם בשל תנו  ,החומר א תנועה עצמית של חלקיקייה בחומר, דיפוזיה משתנה ("הפעפוע"

, עמידות גבוהה גם על טיח שנובעת מהאנרגיה הקינטית שיש להם)המתמדת והאקראית של חלקיקי החומר, 
ועוד. עמיד כנגד השפעות סביבתיות כמו ערפיח ואוזון, ללא פליטות  , פסיפס קייםחלק, שליכט מינרלי

 עמיד בפני מזג אוויר ועוד.  -ו UVוממיסים, קרני 
  

 2000ורים ומונע בכך עיבוי בפנים הדירות. החומר הוכנס לשימוש בשנת מסדיר לחות על משטחים חדהחומר 
לשימוש במיקרוסופט כבר מדינות בעולם. בארץ הוכנס  40-האמריקאית ומשווק בלמעלה מ SICCע"י חב' 

 הרצליה, קיבוץ ברעם, מעגן מכאל, מרום גולן, מוסדות ממשלתיים בדימונה ועוד.
  

  

  :  שרות ואחריות
  

  מהיצרן הגרמני. זוכיםשנים, כנגד אותה אחריות מקבילה שאנו  5מעניקה אחריות ללקוחותינו למשך חברתנו  

 באמצעות אתר חברתנו תיתן שרות איכותי והכוונה כנה לכל החפץ לדעת איך וכיצד לטפל ולתחזק את בית מגוריו ,
  החברה.

  ,ואילך ברציפות. 1985מאז שנת חברתנו עוסקת בתחום שיקום, איטום ותחזוקה נאותה בנייני מגורים  

  ,אישורי עבודות בגובה, חברתנו מעסיקה עובדים שכירים ומקצועיים, מנהלי עבודה מוסמכים ועוזרי בטיחות
  כדי לתת מענה נכון לנציגות הבית.עובדים וכן דיירי הבניין,  ביטוחי

  ציב מדוייק.תקמפרט ו, ע"י תכנון בניין מפואר - ל בניין מכועראנו יודעים כיצד להפוך 
 .תבררו אצל לקוחותינו הוותיקים שהתנסו עימנו, ואח"כ תחליטו במי שיטפל בבית מגוריכם  

              
  

                                                                                                     
  
  
  

  בברכה
  

  הנדסאי בניין –דני טבק 
  3072רשיון 

  
  טבק הנדסה בע"מ מנכ"ל

www.tabak.co.il  


