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 ג תשתית קיימת ממתכת"התקנת פולינום אולטרה ע

 התקנה פנימית

 

 :מדריך להתקנה מהירה
 

בטיחותית להתקנה ועל כן אין צורך בשימוש במסכת מגן או , פתרונות פולינום אינם רעילים: כללי .1

התקנות המקומיות , קטנים כמו מברג םבאובייקטיאם זאת לאור שימוש . כפפות בזמן שימוש במוצר

מתקין הפולינום יצטרך להתקנה את החומרים , באופן כללי. יכולות להנחות שימוש במשקפי מגן

 :באיםה
 

 סכין חיתוך .1.1

 סרט מדידה .1.1

 ע"או ש( םצד אחד דבק וצד אחד רדיד אלומיניו)מ "מ 57סרט דבק מבית פולינום ברוחב  .1.1

 (מברגה נטענת –' אופציה ב)אקדח סיכות  .1.1

 (ברגים קודחים –' אופציה ב)מ "מ 11סיכות לאקדח הסיכות בגובה מינימאלי של  .1.7

 .מ"ס 1.71מ ובעובי של "ס 11ברוחב ( לטות)לוחות עץ  .1.1

 .חוטי ברזל מגולוון או ברגים קודחים .1.5

 

תלויי בסוג  –ר "מ 11גליל של פולינום יכול לכסות שטח של עד . מוצרי פולינום מגיעים לאתר בגלילים: אריזה .1

משקל . אורך' מ 71מ על "ס 57או מטר או ' מ 1.11גליל סופר פולינום מגיע ברוחב : לדוגמא(. ללא חפיפה) -היריעה 

הימנע : אזהרה. כל הגלילים מגיעים ארוזים ביריעת פלסטיק סימני זיהויי. -+ג"ק 11.15: לגליל הוא ימקסימאל

 .מלהשאיר את מוצרי פולינום בגשם כשהם באריזת גליל

 

 

ל ניתן לראות כי "בתמונה הנ: תמבט על קונסטרוקציות קונבנציונאליו .1

נדרטית מידה סט)' מ 1.71הוא ( המשניות)המרחק בין קורות המתכת 

 1.11אם כי יריעות הפולינום יכולות לכסות מקסימום (  תבבנייה תעשייתי

ועל כן ניתן ' מ 1.11 -במקרים מסוימים המרחק בין הקורות הנו קטן מ. 'מ

במקרה זה (. קורות המתכת)לחבר את היריעות ישירות לפטות המתכת 

 . 7עבור לסעיף 

 

 

 

י ברגים קודחים בניצב "הלוחות מחוברים ע. מ"מ 111ברוחב של מ ו"מ 17הלוחות בעובי של : הנחת לוחות עץ .1

הלוחות חייבים . במדוייק' מ 1.11הלוחות מחוברים בתחילה לנקודה הצדדית ביותר ואז כל (. ראה תמונה)לקורות 

 .םי ברגים קודחי"י חוטי ברזל מגלוון במקום ע"קיימת אופציה לקשירת הלוחות ע. להיות ישרים לפני הברגתם לקורה

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 הנחת לוחות העץ בורג קודח
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 : הנחת פולינום

 

רמפה זו תשמש לתמיכת המתקינים על מנת שיוכלו להניח . לפני התחלת הנחת היריעה יש להכין רמפה לעבודה .1.1

יש )פ מידות הגג "את יריעות הפולינום יש לחתוך טרם התחלת ההתקנה לגיליונות ע. את יריעת פולינום

 (.עיגון היריעה/ מ בכל קצה על מנת לאפשר חפיפה "ס 17שפיל של להשאיר 

 

 11 –גובה מינימאלי של הסיכה )י אקדח סיכות "בתחילת הנחת היריעה יש לחבר את היריעה לוחות העץ ע .1.1

או חיבור ישירות  אופציה נוספת הנה לעבוד עם סטריפים ממתכת מגלוונת ובעזרת ברגים קודחים –( מ"מ

   .ידה והמרחק בניהן מאפשר זאתלפטות המתכת במ

 

. חוזק המתיחה של יריעת הפולינום מתאים לנדרש על מנת למתוח את היריעה לאורך הלוחות עץ ועד קצה הגג .1.1

 .ביריעה זו אין צורך לבצע חפיפה אך יש לוודא כי היריעה צמודה ליריעה שהונחה לפניה

 

 

ע על מנת לכסות את שטח "מ או ש"מ 57השתמש בסרט דבק מבית פולינום בעובי  .1.1

דבר המאפשר קבלת מקסימום , החפיפה בין יריעה ליריעה והחיבורים ללוחות העץ

שימוש בסטריפים ממתכת מגלוונת או : אופציה נוספת. אפקט ממוצרי פולינום

 .לכיסויי החיבורים PVC -בסטריפים מ
 

 

 

 . יעות הפולינום לאורך הלוחות עץ יתכנו מספר עצירות לתיקון מיקום היריעהבמהלך מתיחת יר .1.7

 

בסיום הגיליון יש צורך להצמיד את קצה היריעה עד לאמצע לוח העץ הקרוב ביותר ולחבר את היריעה בעזרת  .1.1

בפריסת הגיליון הבא יש לוודא כי היריעה הקיימת צמודה ליריעה החדשה ולשדך את תחילת . שדכן סיכות

 .מ או הסטיריפים"מ 57את החיבור בין היריעות יש לכסות עם סרט הדבק בעובי .  היריעה באותה השיטה

 

 .ל לגבי סיום שורה"כנ .1.5

 

 :מבט אחרון על הגג .7

 

 

 . אנו כאן על מנת לעמוד לשירותכם בכל שאלה .1

 

 

 צוות שיווק ומכירות                                                                            

 שוק מקומי -פולינום                                                                            


