
הכנת שטח
הבסיס להצלחת  
מערכת האיטום



ככה לא בונים חומה







כללי -מערכת האיטום 

הגנה על המבנה והמשתמשים בו מנזקי מים -מטרת האיטום  
הצלחתן תלויה בטיב התשתית וכושר  , מערכות האיטום השונות

.ההדבקות אליה
עבור כל ). ואחרות ביטומניות, צמנטיות(קיימות מערכות איטום שונות 

.מערכת יש הכנת תשתית המתאימה לה
יש להגדירן בשלב תכנון הפרויקט על מנת  -הכנת השטח ותקצובה 

.  להבטיח ביצוע הכנת שטח כראוי

  



יש להגדיר בשלב תכנון 
הפרויקט על מנת להבטיח  

ביצוע הכנת שטח כראוי

הכנת השטח ותקצובה



80%הכנת שטח  

תכונות חומרים  
10%

טיב עבודה
10%

הגורמים להצלחת מערכת האיטום



בהתאם לסוג מערכת האיטום יש לבצע סקירה של התשתית אליה 
:תתחבר המערכת ולשים דגש על

לחות•
חוזק התשתית•
ללא בליטות ושקעים , מישוריות•
היעדר סדקים וקילופים•
היעדר חומרים זרים•
'וכושמנים , נקייה מאבק•

לא ניתן יהיה להבטיח את  , במידה ודרישות אלו לא תבוצענה
.טיבו המלא של האיטום

מצב התשתית



טיפים לבדיקת התשתית

.בניגוב במטלית שחורה לא יישארו עליה סימני אבק -על התשתית להיות נקייה •
 -במקרה של חומרים אורגניים•

לבדיקת רמת הלחות יש לכסות  . 5% -על הלחות בתשתית להיות נמוכה מ
שעות לא הופיעו  24במידה ובתוך . ר מהבטון"מ 1ביריעת ניילון שטח של 

.'וכו פוליאוריטאן, ניתן ליישם חומרים כגון ביטומן, טיפות מים
):צמנטיים(במקרה של חומרים מינרליים •

יש לנגב את התשתית בעזרת כף יד או  . על התשתית להיות לחה אך לא רטובה
, אם לא נשארו טיפות מים על כף היד או סימני הספגה על נייר הניגוב. נייר ניגוב

.  התשתית מוכנה ליישום
. שכבת מי הצמנט מחלישה את כושר ההדבקות של הבטון –פני בטון חלקים !

אם ניתן לגרד והבטון . יש לחרוץ את פני הבטון בעזרת כלי חד –לבדיקה 
.יש להסיר שכבה זו, מתפורר לאבק





דגשים נוספים
מצב פני התשתית  יגדיר את עבודת ההכנה  !

. הנדרשת ובחירת חומרי השיקום והציפוי
שימוש ברוב חומרי האיטום מחייב הכנת פני שטח  !

.ישרים אך לא חלקים
חספוס של התשתית מגדיל את שטח החיבור בין !

).שטח פנים(התשתית לציפוי 
חספוס יתר אינו מתאים לציפויים דקים ונדרש !

ליישר התשתית בעזרת חומרי שיקום או לסלק  
.בליטות





דוגמאות להכנת תשתית







הכנת שטח לפני איטום מאגר מים



פקק ניקוז

ביטון צנרת

)רולקה(העגלה 
  גיבריטביטון צנרת 

חודרת תקרה

רצפה -הכנת שטח 



ס"מגפ 1חומרי ציפוי תוך כדי התכווצותם מפעילים מאמץ של עד *

מטרת
הציפוי

דרישות לתשתית

לחהנקיה
בעלת 
קרום
ממי 
צמנט

חוזק פנים
של הבטון
בשליפה  

*Bond-test 
איטום

)מינרלי(צמנטי
ביטומני/פולאוריטני

)אורגני(

הכרחי
הכרחי

הכרחי
5% ˂

לא רצוי
לא רצוי

≥ 1.0 Mpa
≥ 1.0 Mpa

שיקום
)מינרלי(צמנטי 

)אורגני(אפוקסי 
הכרחי
הכרחי

הכרחי
5% ˂

לא רצוי
לא רצוי

≥ 1.5 Mpa
≥ 2.0 MPa

דרישות לתשתית בהתאם למטרת הציפוי



עומק שיטת ניקוי
ניקוי

סיכוי 
להיווצרות  

סדקים  

  3.5-15קרצוף/ פטישון/פטיש
מ"מ

בינוני עד 
גבוה  

נמוךמ"מ 2-3רטוב/ התזת חול יבש

התזת מים בלחץ       
'אטמ 1000- 700

3-15  
מ"מ

נמוך

 !אפשר להגיד שבכל שיטות הניקוי  הקיימות ניתן להגיע להכנה ראויה

  שיטות לניקוי התשתית



איטום צמנטי בהתזה



הכנת תשתית לאיטום צמנטי

?  כיצד בודקים. על התשתית להיות נקייה•
.בניגוב במטלית שחורה לא יישארו עליה סימני אבק

?  כיצד בודקים. על התשתית להיות לחה אך לא רטובה•
אם לא נשארו טיפות . יש לנגב את התשתית בעזרת כף יד או נייר ניגוב

התשתית מוכנה  , מים על כף היד או סימני הספגה על נייר הניגוב
.  ליישום

. ומילוי בצמנט שיקום בלתי מתכווץ) טפסנות(חיתוך ברזלי קשירה •
!!!  זהירות –פני בטון חלקים !

 –לבדיקה . שכבת מי הצמנט מחלישה את כושר ההדבקות של הבטון
אם ניתן לגרד והבטון מתפורר  . יש לחרוץ את פני הבטון בעזרת כלי חד

יש להסיר שכבה זו, לאבק



עקרונות -איטום צמנטי 

מועשרת בפולימרים וחולות מיוחדים , אבקה על בסיס צמנט –תיאור •
שלאחר ערבוב עם מים מתקבלת עיסה הניתנת ליישום במריחה או התזה  

.  ויוצרת שכבת איטום המונעת מעבר מים דרכה
?מדוע). רווי יבש פנים(היישום מתבצע על תשתית לחה •
הינו נקבובי וסופח את ) תשתית(יש ליישם על תשתית לחה היות והבטון •

מערכת  , במידה ומי התערובת יספגו לבטון התשתית. מי התערובת
.  האיטום תיחלש ותיכשל

י הוראות  "נוזל המומלצים עפ/ את האבקה יש לערבב עם כמות המים •
.  זאת על מנת להבטיח שכבת איטום מיטבית. היצרן

על פני השטח להיות מחוספסים במידה הנכונה על מנת לייצר שטח פנים  •
.אופטימלי להדבקות מערכת האיטום



חדרים רטוביםבריכות ומאגרי מים'ברנוביץשיטת 

שימושים -איטום צמנטי 



איטום ביטומני בהתזה 



איטום קיר תמך בהר חוצבים















הכנת תשתית לאיטום ביטומני

?  כיצד בודקים. על התשתית להיות נקייה•
.בניגוב במטלית שחורה לא יישארו עליה סימני אבק

?  כיצד בודקים. על התשתית להיות יבשה•
אם לא נשארו טיפות . יש לנגב את התשתית בעזרת כף יד או נייר ניגוב

.  התשתית מוכנה ליישום, מים על כף היד או סימני הספגה על נייר הניגוב

. ומילוי בצמנט שיקום בלתי מתכווץ) טפסנות(חיתוך ברזלי קשירה •
.תיקון סדקים קיימים•
!!!  זהירות –פני בטון חלקים !

. שכבת מי הצמנט מחלישה את כושר ההדבקות של הבטון
אם ניתן לגרד והבטון . יש לחרוץ את פני הבטון בעזרת כלי חד –לבדיקה 

.יש להסיר שכבה זו, מתפורר לאבק

)משחות(



עקרונות -איטום ביטומני 

.  מועשרת בפולימרים, אמולסיה ביטומנית על בסיס מים או סולוונט –תיאור •
.  לאחר התייבשותה מתקבלת ממברנה רציפה אטומה למעבר מים

מדוע על  . באמצעות התזה או מריחה, היישום מתבצע על תשתית יבשה•
?התשתית להיות יבשה

בעיקר במקרים  , יש ליישם על תשתית יבשה משום שמים דוחים את הביטומן•
. בהם הביטומן הוא על בסיס סולוונט

.את האמולסיה יש לערבב היטב לפני השימוש באמצעות מערבל חשמלי•

על פני השטח להיות מחוספסים במידה הנכונה על מנת לייצר שטח פנים  •
.אופטימלי להידבקות חומר האיטום

)משחות(



יישום איטום ביטומני



חדרים רטוביםמרפסותתת קרקעי

שימושים -איטום ביטומני 



כיצד מיישמים – ביטומניותיריעות 



הכנת תשתית ליריעות ביטומניות

יבש בזמן יישום   – בטקלתשתית  –בגגות •
יבש בזמן יישום –תשתית בטון  -במרתפים  •
.  יש לטפל בסדקים ובקיני חצץ•
)רולקה(יש לבצע העגלה  –חיבורי קיר רצפה •
יש לצקת קוביות בטון –סביב צינורות חודרים •
,  עלייה על קיר בטון(מ מהרצפה ללא טיח "ס 30  -יש לוודא •

)עיגון היריעה באמצעות סרגל לקיר
הנמוכה  ' הניקוז נמצאת בנק' יש לוודא שנק –הכנת ניקוזים •

.  ביותר במשטח

)SBS / APP(



!אל תעשה –הכנת תשתית ליריעות ביטומניות 



)רולקה(יש לבצע העגלה  –חיבורי קיר רצפה 
יש לצקת קוביות בטון –סביב צינורות חודרים 

!עשה –הכנת תשתית ליריעות ביטומניות 



יישום יריעות ביטומניות



יישום יריעות ביטומניות

איטום רצפת מרתף



הכנת תשתית ויישום חומרים פולאוריטאנים



פוליאוריטאניםחומרים 



PVC יריעות



PVCהכנת תשתית ליריעות 



תיקון רטיבות בבית מגורים מאוכלס













































HDPE PMH 3040 יריעת איטום והגנה 



 HDPE PMH 3040הרכב היריעה



יתרונות היריעה

 בעלת תו תקן אירופאי לאיטום חלקי מבנה תת קרקעיEN-13967
אין השפעת דפורמציה של המבנה
  נושאת את עומס המבנה
"להכנת תשתית "סלחנית
קלה ופשוטה ליישום
100% הדבקות לפני שטח הבטון
ללא צורך בשכבת הגנה
י יועצי האיטום"מאושרת לשימוש ע



שלבי עבודה

1שלב 
.פריסת היריעות על מצע מהודק.א 

.ביצוע חפיפות בין היריעות. ב



שלבי עבודה

2שלב 
/ י ריתוך"ביצוע הדבקת חפיפות ע. א 

דו צדדי לפי / סרט דביק חד צדדי 
.הצורך

הסרת שכבת הגנה מכנית. ב



שלבי עבודה

3שלב 
ביצוע טפסנות והנחת ברזל. א  

יציקת בטון. ב



מפרטי ביצוע



מפרטי ביצוע



פוליאוריטאניהכנת תשתית לאיטום 

?  כיצד בודקים. על התשתית להיות נקייה•
.בניגוב במטלית שחורה לא יישארו עליה סימני אבק

?  כיצד בודקים. על התשתית להיות יבשה•
אם לא נשארו טיפות . יש לנגב את התשתית בעזרת כף יד או נייר ניגוב

.  התשתית מוכנה ליישום, מים על כף היד או סימני הספגה על נייר הניגוב

.תיקון סדקים קיימים•
!!!  זהירות –פני בטון חלקים !

יש   –לבדיקה . שכבת מי הצמנט מחלישה את כושר ההדבקות של הבטון
,  אם ניתן לגרד והבטון מתפורר לאבק. לחרוץ את פני הבטון בעזרת כלי חד

.יש להסיר שכבה זו



רואים משם  דברים שלא רואים מכאן



תודה על ההקשבה
.צ.א

בטוח שתצליח
www.azmarketing.co.il



גיא עשרי
מנהל בקרת איכות


