
2008-2014כל הזכויות שמורות מגנקטיק 

www.magnektik.com |  info@magnektik.com

הוראות התקנה למערכת מגנקטיק  

התקנת פח גלוי: 1אפשרות מספר 

המשטח תוך השארתם גלויים עם צבעם  על אריחי הפח הדבקת 
.היצרןובגוונים נוספים של אדום , שחור, שבור-לבן-המקורי 

התקנה סמויה|  סמויה  -התקנה חצי|  התקנה גלויה  



הערותשם החומר או כלי העבודה

מ עובי"מ0.5-0.8, מגולוונים: מומלץאריחי פח פלדה

שיוף עדיןלצורךומעלה220מספר נייר ליטוש

ך החלקת קצוות הפחלצור100-150נייר ליטוש מספר 

MSפולימר : מומלץדבק לשימוש בבנייה

IPA: מומלץאלכוהול לניקוי

מטליות בד נקיות

סרט מידה

הקירעלאמצעי עזר להרמת הפח ולהנחתוידיות אחיזה עבור הפח

גם שימוש במערוך אם כי פחות מומלץאפשריקשיח ללחיצת הדבקותגלגלת מגומי

או עפרון לסימוןמסקנטייפ

פלס

חומרים וכלי עבודהגלויההתקנה 



בטרםלתקנויש-סבירהבלתיבמידהרופפיםוהצבעהטיחאו/וחלקאו/וישראינווהקירבמידה
.ההתקנה 1

.(1איור)מסקנטייפאועיפרוןבעזרתהקירעלהרצויהמקוםאתסמנו

המיועדמיקומםאתולסמןקבועמרווחביניהםלהשאירישאריחיםמספרלהדביקוברצונכםבמידה
.זהבשלבכברהקירעל

.האריחיםביןמ"ס10-ל1ביןשלמרווחליצורממליציםאנו:טיפ•

2

הכנת המשטח לעבודה

ספוגהמטליתבעזרתזאתלעשותרצוי.ומלכלוךמאבקלהדבקההמיועדבקירהאזוראתנקו
.לניקויבאלכוהול 3

מסקנטייפסימון המיקום המיועד לאריחים בעזרת עיפרון או . 1איור 

מהלך ההתקנהגלויההתקנה 



תסירזופעולה.(2איור)150עד100מספר-גסליטושניירבעזרתהאריחמסגרתאתבזהירותשייפו
.חדיםקצוות

.(4איור)קלותשריטותליצורמנתעל(ומעלה220)עדיןליטושניירבעזרתהפחגבאתמעטשייפו 6

4

פינהלקבלת,(3איור)150עד100מספר-גסליטושניירבעזרתהאריחפינותאתבזהירותשייפו5
.חדהולאחלקה

מהלך ההתקנהגלויההתקנה 

הכנת אריח הפח

החלקת מסגרת האריח. 2איור 

החלקת פינות האריח. 3איור 

שריטת צדו האחורי של אריח הפח. 4איור 



7

.(6איור)הניילוןכיסויבעלהקדמיבצידוהפחעלהידיותשתיאתהדביקו8
.הצדדייםלקצוותוקרובהפחגובהשלהעליוןבשלישהידיותאתלהצמידיש,ונוחהטובהלאחיזה

מאוחרבשלביוסרוהידיות.(5איור)העזרידיותשלהאמצעימהחלקצדדי-הדוהדבקכיסויאתהסירו
.המגןהניילוןשכבתעםיחדיותר

העבודהמשטחכלפיפונההידיותעםהקדמיהצדכאשר,וחלקנקיעבודהמשטחעלהפחאתהניחו
.(7איור) 9

מהלך ההתקנהגלויההתקנה 

המשך הכנת אריח הפח

.קילוף הכיסוי.  5איור 

הנחה מומלצת של ידיות העזר על אריח הפח. 6איור 

1/3

2/3

הנחת האריח על משטח העבודה. 7איור 



ושומניםלכלוךלהסירבכדיאחדלכיווןלנקותיש.לניקויבאלכוהולספוגהמטליתעםהפחגבאתנקו
.(8איור)

עםבומנגיעהאוהפחגבמלכלוךלהימנעמומלץזהמרגעכאשר,יתאדההחומרשניותמספרלאחר
.שומניתשכבההיוצרותאולכלוךלמנועבכדיהאצבעות

.מאווררבמקוםזהתהליךלבצערצוי:טיפ•

10

מהלך ההתקנהגלויההתקנה 

המשך הכנת אריח הפח

ניקיון של גב האריח.  8איור 



11

מהלך ההתקנהגלויההתקנה 

הדבקת אריח הפח

מריחת הדבק על אריח הפח.  9איור 

.(12איור)הפחאתוהרימובידיותאיחזו

.להיפגעשלאמנתעלמתחתיולהימצאאוהפחאתמלטלטללהימנעיש:טיפ•
13

אתוהשחילו(11איור)משולשלצורתאותןקפלו,העזרלידיותלהגיעמנתעלהפחאתמעטהרימו
.טובהלאחיזהפנימההאצבעות 12

ואז,הפחמקצוותמ"ס1-כשלבמרחקכמסגרתלמרוחרצויהדבקאת.האריחגבעלדבקמירחו
.(9,10איורים)לפספסביןמ"ס5-כשלבמרווחיםאנכייםבקוויםדבקפסילמרוח

אחרולעקובבתרמיליםשנמכרMSפולימרמסוגבדבקלהשתמשממליציםאנו:טיפ•
.היצרןהוראות

תוצאה סופית-מריחת הדבק.  10איור 

קיפול הידיות.  11איור 

הרמת האריח. 12איור 



14

מהלך ההתקנהגלויההתקנה 

המשך הדבקת אריח הפח

.ראשוניהידוקליצורמנתעלקלותעליווטיפחו,הקירעלהמיועדבמקוםהאריחאתהניחו
ליפולמבליהקיראללהידבקלפחיגרוםזהראשוניהידוק,MSפולימרבדבקשימושעושיםכאשר

.הסופילמיקוםאותו'לגרור'יהיהניתןעדייןאך

.לסימוןבהתאם,המתאיםבמקוםמודבקהאריחכיודאו15
גרירהתנועתידיעלאותולהסיטהקרובותבשניותעדייןניתן,המדויקבמיקוםאינווהאריחבמידה
.(13איור)המדויקלמיקוםלהגעהעדהקירגביעלאיטית

.הנכוןובמקומוישרשהאריחלוודאמנתעלבפלסשימושלעשותרצוי:טיפ•

הנחת האריח על המשטח. 13איור 

להתחיליש.הקיראליותרחזקהפחשטחכלאתלהדקישהסופיבמיקומונמצאהאריחכאשר16
.(14איור)הפחכללהידוקעדהשנילכיווןולהתקדם(למעלהועדמלמטה)אחדבצדלהדק

.מערוךאוקשיחגומיעשויהבגלגלתשימושלעשותרצוי:טיפ•

הידוק סופי של האריח. 14איור 



17

מהלך ההתקנהגלויההתקנה 

המשך הדבקת אריח הפח

יש,שאריותומוצאיםבמידה.דבקשלמשאריותנקיהאריחמסגרתאתהמקיףהאזורכיבדקו
.(15איור)טריהדבקבעודבאלכוהולספוגהמטליתבאמצעותאותןלנקות

הורדת שאריות דבק  . 15איור 

.הקירעלהאריחיםכללהדבקתעדהתהליךעלחיזרו

12דורשאשרדבר,הדבקלהתחזקותעדלהסירואין–מגןניילוןבשכבתמצופהוהאריחבמידה
יוסרוהן:הידיותאתלהסיראין–כןכמו.רבהבעדינותאותולקלףניתןמכןלאחר.שעות24עד
.הניילוןשכבתעםיחד

18
19



מהלך ההתקנהגלויההתקנה 

טיפים  בהתקנת מספר אריחים

סדר מומלץ בהתקנת מספר אריחים. 16איור 

.רצוי למדוד ולסמן את המיקום של כל האריחים שיותקנו, טרם התחלת ההתקנה

את  ואז להמשיך להתקין , במרכזהתקנת האריחים עם האריח אשר נמצא מומלץ להתחיל את 
איור  )יותר הסיכוי שייצא קו אריחים אחיד ואסתטי גבוה כך . או מתחתיו\האריחים מצדדיו ומעליו ו

16.)

אליו  הצמוד מומלץ למקם כל אריח עם המרווח הנבחר מהאריח , הדבקת האריח הראשוןלאחר 
.ולבדוק זאת בשתי נקודות לפחות

*
*

*
:פנו אלינו–נשמח לעמוד לשירותכם 

info@magnektik.com
:בקרו גם בעמוד השאלות והתשובות באתר שלנו

www.magnektik.com



2008-2014כל הזכויות שמורות מגנקטיק 

www.magnektik.com |  info@magnektik.com

הוראות התקנה למערכת מגנקטיק  

סמוי-חציהתקנת פח : 2מספר אפשרות 

הדבקת האריחים מעל הקיר והשארתם גלויים וצבועים 
.רצוי תוך השארת מרווח אסתטי ביניהם, בצבע הקיר

התקנה סמויה|  סמויה  -התקנה חצי|  התקנה גלויה  



הערותשם החומר או כלי העבודה

מ עובי"מ0.5-0.8, מגולוונים: מומלץאריחי פח פלדה

שיוף עדיןלצורךומעלה220מספר נייר ליטוש

ך החלקת קצוות הפחלצור100-150נייר ליטוש מספר 

MSפולימר : מומלץדבק לשימוש בבנייה

IPA: מומלץאלכוהול לניקוי

מטליות בד נקיות

סרט מידה

הקירעלאמצעי עזר להרמת הפח ולהנחתוידיות אחיזה עבור הפח

גם לעשות שימוש במערוך אם כי פחות מומלץאפשריקשיח ללחיצת הדבקותגלגלת מגומי

או עפרון לסימוןמסקנטייפ

פלס

של טמבור ועוד" בונדרול",נירלטשל " Sיסוד : "למשל(פריימר)צבע יסוד לחיזוק תשתיות 

צבע אקרילי בגוון הרצוי

מברשת צביעה

חומרים וכלי עבודהסמויה-חציהתקנה 



בטרםלתקנויש-סבירהבלתיבמידהרופפיםוהצבעהטיחאו/וחלקאו/וישראינווהקירבמידה
.ההתקנה 1

.(1איור)מסקנטייפאועיפרוןבעזרתהקירעלהרצויהמקוםאתסמנו

המיועדמיקומםאתולסמןקבועמרווחביניהםלהשאירישאריחיםמספרלהדביקוברצונכםבמידה
.זהבשלבכברהקירעל

.האריחיםביןמ"ס10-ל1ביןשלמרווחליצורממליציםאנו:טיפ•

2

הכנת המשטח לעבודה

ספוגהמטליתבעזרתזאתלעשותרצוי.ומלכלוךמאבקלהדבקההמיועדבקירהאזוראתנקו
.לניקויבאלכוהול 3

מסקנטייפסימון המיקום המיועד לאריחים בעזרת עיפרון או . 1איור 

מהלך ההתקנה סמויה-חציהתקנה 



תסירזופעולה.(2איור)150עד100מספר-גסליטושניירבעזרתהאריחמסגרתאתבזהירותשייפו
.חדיםקצוות

.(4איור)קלותשריטותליצורמנתעל(ומעלה220)עדיןליטושניירבעזרתהפחגבאתמעטשייפו 6

4

פינהלקבלת,(3איור)150עד100מספר-גסליטושניירבעזרתהאריחפינותאתבזהירותשייפו5
.חדהולאחלקה

מהלך ההתקנה

הכנת אריח הפח

החלקת מסגרת האריח. 2איור 

החלקת פינות האריח. 3איור 

שריטת צדו האחורי של אריח הפח. 4איור 

סמויה-חציהתקנה 



7

.(6איור)הניילוןכיסויבעלהצד–הפחשלהקדמיצדואלהידיותשתיאתהדביקו8
.הצדדייםלקצוותוקרובהפחגובהשלהעליוןבשלישהידיותאתלהצמידיש,טובהלאחיזה

העבודהמשטחכלפיפונההידיותעםהקדמיהצדכאשר,וחלקנקיעבודהמשטחעלהפחאתהניחו
.(7איור) 9

מהלך ההתקנה

המשך הכנת אריח הפח

1/3

2/3

הנחת האריח על משטח העבודה. 7איור 

סמויה-חציהתקנה 

מאוחרבשלביוסרוהידיות.(5איור)העזרידיותשלהאמצעימהחלקצדדי-הדוהדבקכיסויאתהסירו
.המגןהניילוןשכבתעםיחדיותר

.קילוף הכיסוי.  5איור 

הנחה מומלצת של ידיות העזר על אריח הפח. 6איור 



ושומניםלכלוךלהסירבכדיאחדלכיווןלנקותיש.לניקויבאלכוהולספוגהמטליתעםהפחגבאתנקו
.(8איור)

עםבומנגיעהאוהפחגבמלכלוךלהימנעמומלץזהמרגעכאשר,יתאדההחומרשניותמספרלאחר
.שומניתשכבההיוצרותאולכלוךלמנועבכדיהאצבעות

.מאווררבמקוםזהתהליךלבצערצוי:טיפ•

10

מהלך ההתקנה

המשך הכנת אריח הפח

ניקיון של גב האריח.  8איור 

סמויה-חציהתקנה 



11

מהלך ההתקנה

הדבקת אריח הפח

מריחת הדבק על אריח הפח.  9איור 

.(12איור)הפחאתוהרימובידיותאיחזו

.להיפגעשלאמנתעלמתחתיולהימצאאוהפחאתמלטלטללהימנעיש:טיפ•
13

אתוהשחילו(11איור)משולשלצורתאותןקפלו,העזרלידיותלהגיעמנתעלהפחאתמעטהרימו
.טובהלאחיזהפנימההאצבעות 12

ואז,הפחמקצוותמ"ס1-כשלבמרחקכמסגרתלמרוחרצויהדבקאת.האריחגבעלדבקמירחו
.(9,10איורים)לפספסביןמ"ס5-כשלבמרווחיםאנכייםבקוויםדבקפסילמרוח

אחרולעקובבתרמיליםשנמכרMSפולימרמסוגבדבקלהשתמשממליציםאנו:טיפ•
.היצרןהוראות

תוצאה סופית-מריחת הדבק.  10איור 

קיפול הידיות.  11איור 

הרמת האריח. 12איור 

סמויה-חציהתקנה 



14

מהלך ההתקנה

המשך הדבקת אריח הפח

.ראשוניהידוקליצורמנתעלקלותעליווטיפחו,הקירעלהמיועדבמקוםהאריחאתהניחו
ליפולמבליהקיראללהידבקלפחיגרוםזהראשוניהידוק,MSפולימרבדבקשימושעושיםכאשר

.הסופילמיקוםאותו'לגרור'יהיהניתןעדייןאך

.לסימוןבהתאם,המתאיםבמקוםמודבקהאריחכיודאו15
גרירהתנועתידיעלאותולהסיטהקרובותבשניותעדייןניתן,המדויקבמיקוםאינווהאריחבמידה
.(13איור)המדויקלמיקוםלהגעהעדהקירגביעלאיטית

.הנכוןובמקומוישרשהאריחלוודאמנתעלבפלסשימושלעשותרצוי:טיפ•

הנחת האריח על המשטח. 13איור 

להתחיליש.הקיראליותרחזקהפחשטחכלאתלהדקישהסופיבמיקומונמצאהאריחכאשר16
.(14איור)הפחכללהידוקעדהשנילכיווןולהתקדם(למעלהועדמלמטה)אחדבצדלהדק

.מערוךאוקשיחגומיעשויהבגלגלתשימושלעשותרצוי:טיפ•

הידוק סופי של האריח. 14איור 

סמויה-חציהתקנה 



17

מהלך ההתקנה

המשך הדבקת אריח הפח

יש,שאריותומוצאיםבמידה.דבקשלמשאריותנקיהאריחמסגרתאתהמקיףהאזורכיבדקו
.(15איור)טריהדבקבעודבאלכוהולספוגהמטליתבאמצעותאותןלנקות

הורדת שאריות דבק  . 15איור 

.הקירעלהאריחיםכללהדבקתעדהתהליךעלחיזרו

12דורשאשרדבר,הדבקלהתחזקותעדלהסירואין–מגןניילוןבשכבתמצופהוהאריחבמידה
יוסרוהן:הידיותאתלהסיראין–כןכמו.רבהבעדינותאותולקלףניתןמכןלאחר.שעות24עד
.הניילוןשכבתעםיחד

18
19

סמויה-חציהתקנה 



20

צביעת אריחי הפח

21

נא)יתייבששהצבעעדוחכו(תשתיותלחיזוקשקוףיסודצבע)פריימרבצבעהפחאתצבעו
.(היצרןלהוראותבהתאםשימושלעשות

יהיוהצבעשכבתכיממליציםאנו.במיםמדוללאקריליצבעשלצבעו,מתייבששהפריימרלאחר
.30%-בכמדוללות

220)מאודעדיןליטושניירעםקלותאותהלשרוטמומלץ,מתייבשתהצבעששכבתלאחר:טיפ•
.יותרמהרקירשלרגיללמרקםלהגיעמנתעל,(ומעלה

מהלך ההתקנה סמויה-חציהתקנה 

לכךיידרשו.הקירצבעעםאחידלגווןלהגעהעדנוספותשכבותלצבועישמתייבששהצבעלאחר22
.מושלמתלהטמעהעדשכבותמספר
.נוספתשכבהצביעתטרםצבעשכבתכלשלמלאלייבושעדלהמתיןחובה

.שעות24למשךהמשטחעלחפציםמתלייתהימנעו,מתייבשהקירשצבעלאחר 23



מהלך ההתקנהסמויה-חציהתקנה 

טיפים  בהתקנת מספר אריחים

סדר מומלץ בהתקנת מספר אריחים. 16איור 

.רצוי למדוד ולסמן את המיקום של כל האריחים שיותקנו, טרם התחלת ההתקנה

את  ואז להמשיך להתקין , במרכזהתקנת האריחים עם האריח אשר נמצא מומלץ להתחיל את 
איור  )יותר הסיכוי שייצא קו אריחים אחיד ואסתטי גבוה כך . או מתחתיו\האריחים מצדדיו ומעליו ו

16.)

*
*

*
:פנו אלינו–נשמח לעמוד לשירותכם 

info@magnektik.com
:בקרו גם בעמוד השאלות והתשובות באתר שלנו

www.magnektik.com

אליו  הצמוד מומלץ למקם כל אריח עם המרווח הנבחר מהאריח , הדבקת האריח הראשוןלאחר 
.ולבדוק זאת בשתי נקודות לפחות



2008-2014כל הזכויות שמורות מגנקטיק 

www.magnektik.com |  info@magnektik.com

הוראות התקנה למערכת מגנקטיק  

התקנה סמויה: 3מספר אפשרות 

הדבקת הפח אל הקיר והטמעתו בעזרת עבודת שפכטל וצביעה 
כשהפח בלתי נראה, רגילהתוצאה הינה קיר בעל מראה . מחדש

התקנה סמויה|  סמויה  -התקנה חצי|  התקנה גלויה  



הערותשם החומר או כלי העבודה

מ עובי"מ0.5-0.8,לבנים, מגולוונים: מומלץאריחי פח פלדה

שיוף עדיןלצורךומעלה220מספר נייר ליטוש

ך החלקת קצוות הפחלצור100-150נייר ליטוש מספר 

MSפולימר : מומלץדבק לשימוש בבנייה

IPA: מומלץאלכוהול לניקוי

מטליות בד נקיות

סרט מידה

הקירעלאמצעי עזר להרמת הפח ולהנחתוידיות אחיזה עבור הפח

גם שימוש במערוך אם כי פחות מומלץאפשריקשיח ללחיצת הדבקותגלגלת מגומי

עפרון לסימון

פלס

של טמבור" בונדרול"או נירלטשל " Sיסוד : "מומלץצבע יסוד לחיזוק תשתיות

צבע אקרילי בגוון הרצוי

מברשת צביעה

PVAמרק : מומלץחומר שפכטל

חומרים וכלי עבודה סמויההתקנה 



בטרםלתקנויש-סבירהבלתיבמידהרופפיםוהצבעהטיחאו/וחלקאו/וישראינווהקירבמידה
.ההתקנה 1

.(1איור)עיפרוןבעזרתהקירעלהרצויהמקוםאתסמנו

מיקומםאתולסמןמ"מ3בןקבועמרווחביניהםלהשאירישאריחיםמספרלהדביקוברצונכםבמידה
.זהבשלבכברהקירעלהמיועד

2

הכנת המשטח לעבודה

ספוגהמטליתבעזרתזאתלעשותרצוי.ומלכלוךמאבקלהדבקההמיועדבקירהאזוראתנקו
.לניקויבאלכוהול 3

סימון המיקום המיועד לאריחים בעזרת עיפרון. 1איור 

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 



תסירזופעולה.(2איור)150עד100מספר-גסליטושניירבעזרתהאריחמסגרתאתבזהירותשייפו
.חדיםקצוות

.(4איור)קלותשריטותליצורמנתעל(ומעלה220)עדיןליטושניירבעזרתהפחגבאתמעטשייפו 6

4

פינהלקבלת,(3איור)150עד100מספר-גסליטושניירבעזרתהאריחפינותאתבזהירותשייפו5
.חדהולאחלקה

הכנת אריח הפח

החלקת מסגרת האריח. 2איור 

החלקת פינות האריח. 3איור 

שריטת צדו האחורי של אריח הפח. 4איור 

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 



7

.(6איור)הניילוןכיסויבעלהצד–הפחשלהקדמיצדואלהידיותשתיאתהדביקו8
.הצדדייםלקצוותוקרובהפחגובהשלהעליוןבשלישהידיותאתלהצמידיש,טובהלאחיזה

העבודהמשטחכלפיפונההידיותעםהקדמיהצדכאשר,וחלקנקיעבודהמשטחעלהפחאתהניחו
.(7איור) 9

המשך הכנת אריח הפח

1/3

2/3

הנחת האריח על משטח העבודה. 7איור 

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 

מאוחרבשלביוסרוהידיות.(5איור)העזרידיותשלהאמצעימהחלקצדדי-הדוהדבקכיסויאתהסירו
.המגןהניילוןשכבתעםיחדיותר

.קילוף הכיסוי.  5איור 

הנחה מומלצת של ידיות העזר על אריח הפח. 6איור 



ושומניםלכלוךלהסירבכדיאחדלכיווןלנקותיש.לניקויבאלכוהולספוגהמטליתעםהפחגבאתנקו
.(8איור)

עםבומנגיעהאוהפחגבמלכלוךלהימנעמומלץזהמרגעכאשר,יתאדההחומרשניותמספרלאחר
.שומניתשכבההיוצרותאולכלוךלמנועבכדיהאצבעות

.מאווררבמקוםזהתהליךלבצערצוי:טיפ•

10

מהלך ההתקנה

המשך הכנת אריח הפח

ניקיון של גב האריח.  8איור 

סמויההתקנה 



11

הדבקת אריח הפח

מריחת הדבק על אריח הפח.  9איור 

.(12איור)הפחאתוהרימובידיותאיחזו

.להיפגעשלאמנתעלמתחתיולהימצאאוהפחאתמלטלטללהימנעיש:טיפ•
13

אתוהשחילו(11איור)משולשלצורתאותןקפלו,העזרלידיותלהגיעמנתעלהפחאתמעטהרימו
.טובהלאחיזהפנימההאצבעות 12

ואז,הפחמקצוותמ"ס1-כשלבמרחקכמסגרתלמרוחרצויהדבקאת.האריחגבעלדבקמירחו
.(9,10איורים)לפספסביןמ"ס5-כשלבמרווחיםאנכייםבקוויםדבקפסילמרוח

אחרולעקובבתרמיליםשנמכרMSפולימרמסוגבדבקלהשתמשממליציםאנו:טיפ•
.היצרןהוראות

תוצאה סופית-מריחת הדבק.  10איור 

קיפול הידיות.  11איור 

הרמת האריח. 12איור 

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 



14

המשך הדבקת אריח הפח

.ראשוניהידוקליצורמנתעלקלותעליווטיפחו,הקירעלהמיועדבמקוםהאריחאתהניחו
ליפולמבליהקיראללהידבקלפחיגרוםזהראשוניהידוק,MSפולימרבדבקשימושעושיםכאשר

.הסופילמיקוםאותו'לגרור'יהיהניתןעדייןאך

.לסימוןבהתאם,המתאיםבמקוםמודבקהאריחכיודאו15
גרירהתנועתידיעלאותולהסיטהקרובותבשניותעדייןניתן,המדויקבמיקוםאינווהאריחבמידה
.(13איור)המדויקלמיקוםלהגעהעדהקירגביעלאיטית

.הנכוןובמקומוישרשהאריחלוודאמנתעלבפלסשימושלעשותרצוי:טיפ•

הנחת האריח על המשטח. 13איור 

להתחיליש.הקיראליותרחזקהפחשטחכלאתלהדקישהסופיבמיקומונמצאהאריחכאשר16
.(14איור)הפחכללהידוקעדהשנילכיווןולהתקדם(למעלהועדמלמטה)אחדבצדלהדק

.מערוךאוקשיחגומיעשויהבגלגלתשימושלעשותרצוי:טיפ•

הידוק סופי של האריח. 14איור 

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 



17

המשך הדבקת אריח הפח

יש,שאריותומוצאיםבמידה.דבקשלמשאריותנקיהאריחמסגרתאתהמקיףהאזורכיבדקו
.(15איור)טריהדבקבעודבאלכוהולספוגהמטליתבאמצעותאותןלנקות

הורדת שאריות דבק  . 15איור 

.הקירעלהאריחיםכללהדבקתעדהתהליךעלחיזרו

ממקומוהפחאריחאתלהסיטלאמנתעלומבוקראיטיבאופןהניילוןשכבתאתלהסיריש
.התייבשלאעדייןהדבקשכן,המדויק

18
19

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 



20
הסתרת האריחים בקיר

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 

.(16איור)האריחיםשללמסגרתבצמוד-הקירעל(MSפולימר)דבקפסמירחו

(PVAבמרקשימושלעשותרצוי)שפכטלבחומרבעדינותמלאו:הדבקמריחתמזמןדקות15עד
.החריץלמילויעדהאריחיםבין

מ"ס10-כשללמרחקעד,למסגרתמסביבשפכטלבחומרמלאו:הדבקמריחתמזמןדקות15עד
.(19איור)והקירהפחביןשנוצרההמדרגהאתלהעליםמנתעל,זאת.(17איור)מהפח
(18איור)!הפחעלשפכטללמרוחאין–חשוב

מריחת פס דבק מסביב למסגרת האריחים. 16איור 

21

22
מריחת שפכטל מסביב למסגרת האריחים. 17איור 

הפח והשפכטל, חתך צד של הקיר. 19איור 

שפכטל

אריח פח  

קיר

מראה סופי של הקיר לאחר שפכטל. 18איור 



23
המשך הסתרת האריחים בקיר

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 

שלהיצרןלהוראותובהתאםהשפכטלצבעפיעלזאתלראותניתן)תתייבששהשכבהעדחכו
.נוספתשכבהומרחו,(השפכטל

שלצדחתךמראה19איור)חלקקירלקבלתעדליטושניירבאמצעותהשפכטלאתשייפו
.(הקירעלהאריחהטמעת
.רצויהלתוצאהלהגעהעדמרקשלנוספותשכבותומירחוהמשיכו,הצורךבמידת

.ומאבקמלכלוךהקיראתנקו

24

25



26

צביעת אריחי הפח

27

נא)יתייבששהצבעעדוחכו(תשתיותלחיזוקשקוףיסודצבע)פריימרבצבעהפחאתצבעו
.(היצרןלהוראותבהתאםשימושלעשות

הצבעשכבותכיממליציםאנו.במיםמדוללאקריליצבעשלצבעו,מתייבששהפריימרלאחר
.30%-בכידוללו

220)מאודעדיןליטושניירעםקלותאותהלשרוטמומלץ,מתייבשתהצבעששכבתלאחר:טיפ•
.יותרמהרקירשלרגיללמרקםלהגיעמנתעל,(ומעלה

לכךיידרשו.הקירצבעעםאחידלגווןלהגעהעדנוספותשכבותלצבועישמתייבששהצבעלאחר28
.מושלמתלהטמעהעדשכבותמספר
.נוספתשכבהצביעתטרםצבעשכבתכלשלמלאלייבושעדלהמתיןחובה

.שעות24למשךהמשטחעלחפציםמתלייתהימנעו,מתייבשהקירשצבעלאחר 29

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 



טיפים  בהתקנת מספר אריחים

סדר מומלץ בהתקנת מספר אריחים. 19איור 

.רצוי למדוד ולסמן את המיקום של כל האריחים שיותקנו, טרם התחלת ההתקנה

את  ואז להמשיך להתקין , במרכזהתקנת האריחים עם האריח אשר נמצא מומלץ להתחיל את 
איור  )יותר הסיכוי שייצא קו אריחים אחיד ואסתטי גבוה כך . או מתחתיו\האריחים מצדדיו ומעליו ו

19.)

*
*

*
:פנו אלינו–נשמח לעמוד לשירותכם 

info@magnektik.com
:בקרו גם בעמוד השאלות והתשובות באתר שלנו

www.magnektik.com

מהלך ההתקנה סמויההתקנה 

אליו  הצמוד מומלץ למקם כל אריח עם המרווח הנבחר מהאריח , הדבקת האריח הראשוןלאחר 
.ולבדוק זאת בשתי נקודות לפחות

.מ בין קצה הפח לקצה הקיר"ס15-10מומלץ להשאיר מרווח של לפחות *


