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פרטי ההזמנה
שם המזמין
מענו
תאריך ההזמנה

 :שחל חומרים לבנין בע"מ
 :ת.ד 167 .קרית מלאכי 83101
17/01/01 :

תאור המוצר
דבקים לאריחים-דבק צמנטי " - "Cדבק צמנט מיוחד
 :שחל חומרים לבנין בע"מ
יצרן
סוג הדבק ;: C2סוג הדבק משני ;TES1 :שם החומר ;Fix Air 472 :מספר מנה004090 :

מהות הבדיקה :בדיקה חלקית במסגרת תו תקן
התאמה לסעיפים-4.1.1 :חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה-4.1.3 ,.חוזק הדבקות
במתיחה לאחר בליה בחום-4.1.4 ,.זמן חופשי )דקות(-4.1.7 ,.עיווי רוחבי דבק בעל
גמישות רגילה .של התקן הישראלי ת"י  4004חלק  - 1דבקים לאריחים :הגדרות
ודרישות ,מאוקטובר 2013
הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם תו תקן ,היתר מספר 77766

מסמך זה מכיל  4דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה
המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

שם הבודק:
שם המאשר:

איגור אלפרין תפקיד בודק
זהר פיסיק תפקיד ראש מדור
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מספר סעיף
4.1.1
4.1.3
4.1.4
4.1.7

תאור סעיף

הערה

חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה.
חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום.
זמן חופשי )דקות(.
עיווי רוחבי דבק בעל גמישות רגילה.
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נספח לסעיף  4.1.1חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה.
חוזק ראשוני של הדבקות במתיחה
תוצאה

שם הנושא

1.00
1.36
1.3
ממוצע כושר ההידבקות גדול מ.1.0-
מתאים

דגימה מינמום:
דגימה מקסימום:
ממוצע)מגפ"ס(:
דרישה:
מסקנה:
נספח לסעיף  4.1.3חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום.

חוזק הדבקות במתיחה לאחר בליה בחום

שם הנושא

דגימה מינמום:
דגימה מקסימום:
ממוצע)מגפ"ס(:
דרישה:
מסקנה:

תוצאה

1.84
2.17
2.0
ממוצע כושר ההידבקות גדול מ.1.0-
מתאים

נספח לסעיף  4.1.4זמן חופשי )דקות(.
זמן חופשי )דקות(
שם הנושא

דגימה מינמום:
דגימה מקסימום:
ממוצע)מגפ"ס(:
דרישה:
זמן הבדיקה בדקות:
מסקנה:

תוצאה

0.61
0.87
0.7
ממוצע כושר ההידבקות גדול מ.0.5-
30
מתאים

נספח לסעיף  4.1.7עיווי רוחבי דבק בעל גמישות רגילה.
עיווי רוחבי דבק בעל גמישות רגילה
שם הנושא

דגימה מינמום:
דגימה מקסימום:
ממוצע)מ"מ(:
דרישה:
מסקנה:

תוצאה

3.8
4.4
4.1
)' ממוצע קטן מ 5-וגדול מ  2.5-מ"מ('.
מתאים
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סוף תעודת הבדיקה

רחוב חיים לבנון  ,42תל-אביב  ,69977מעבדות בניין ,טל' ,03-6465125פקס www.sii.org.il 03-6429080

דף

4

מתוך 4

