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 התקנת פולינום במחיצות גבס

 

 :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

 :הבאים
 

 סכין חיתוך .1.1

 סרט מדידה .1.1

 מברגה נטענת .1.1

 (מברג תוצרת מיברג" פחפח"בורג : לדוגמא)ברגים קודחים  .1.1

 

אורך גלילי הפולינום משתנה ממוצר למוצר אך כל המוצרים מגיעים . מוצרי פולינום מגיעים לאתר בגלילים: אריזה .1

לגליל  ימשקל מקסימאל. ב הקונסטרוקציה ללא חיתוך היריעה לאורכה"ועל כן מתאימים להתקנה ע' מ 1.11ברוחב 

הימנע מלהשאיר את מוצרי : אזהרה. כל הגלילים מגיעים ארוזים ביריעת פלסטיק סימני זיהויי. -+ג "ק 11: הוא

 .פולינום בגשם כשהם באריזת גליל

 

ניתן לראות כי המרחק בין הפרופילים האנכיים  תבמבט על קונסטרוקציות קונבנציונאליו .1

אין לחתוך את היריעות (. מידות סטנדרטיות בבניית גבס)מ "ס 01מ או "ס 11הוא ( ניצבים)

 .לאורכן אלא אך ורק לרוחבן

 

 : הנחת פולינום .1

 

   .מ"ס 11בעזרת ברגים קודחים כל לחבר את היריעה לתעלה העליונה בתחילת הנחת היריעה יש  .1.1

 

חוזק המתיחה של יריעת הפולינום מתאים לנדרש על מנת למתוח את היריעה לאורך הניצבים ועד התעלה  .1.1

 .מ מינימום"ס 1 -כל יריעה תחפוף את היריעה הסמוכה לה ב. התחתונה

 

יתכנו מספר עצירות לתיקון מיקום  במהלך מתיחת יריעות הפולינום לאורך הניצבים .1.1

 11לאורך הניצבים יש לחבר את היריעה בעזרת ברגים קודחים לניצבים כל . היריעה

 .מ"ס

 

 . בסיום הגיליון יש צורך להצמיד את קצה היריעה לתעלה התחתונה ולחבר בעזרת ברגים קודחים .1.1

 

ולקבע את ( מ מינימום"ס 1)החדשה  בפריסת הגיליון הבא יש לוודא כי היריעה הקיימת חופפת את היריעה .1.4

 .מ"מ 54את החיבור בין היריעות יש לכסות עם סרט הדבק בעובי .  תחילת היריעה באותה השיטה

 

 . אנו כאן על מנת לעמוד לשירותכם בכל שאלה .4
 

 

 צוות שיווק ומכירות

שוק מקומי -פולינום  


