
מערכות תרמוקיר לאלמנטים 
מתועשים באתר
 בהתאמה לת"י 2378 חלק 5
קירות מחופים באבן טבעית: אלמנטים טרומיים ושיטות חיפוי מתועשות באתר



 תרמוקיר מחוייבת לקדם את ענף הבנייה לעתיד נכון יותר.
גישה זו הובילה לאימוץ התפיסה המערכתית וזאת, במטרה להטמיע שיקולים פונקציונליים מבלי להתפשר על 
איכות ותפקוד המבנה. תפיסת המערכות מפתחת ומקדמת מערכות המשלבות מוצרים, פתרונות, ידע ותמיכה 

בליווי אנשי המקצוע של החברה. אלה מלווים את הפרויקט לאורך כל תהליך הבנייה משלב התכנון ועד ליישום 
בפועל. תרמוקיר מציעה מגוון של מערכות הכוללות מערכות גג, קירות, רצפות ואזורים עם שימושים מיוחדים 

כמו ״חדרים רטובים״ ומרחבים מוגנים. הטמעתן בפרויקט יבטיחו מתן מענה לצרכי הלקוח תוך שמירה על איכותו 
הגבוהה של המבנה.

 מתקדמים למערכות תרמוקיר
לאלמנטים מתועשים באתר

אנו שמחים להציג בפניכם את המערכות להתקנת אלמנטים מתועשים באתר )"שיטת ברנוביץ'"( בהתאמה לת"י 2378 חלק 5 
ות"י 1045. בנוסף,  אנו מציגים כאן מערכת ריצוף המשלבת בידוד אקוסטי ותרמי בהתאמה לת"י 1004 )בידוד אקוסטי(. 

אנו מחויבים לפעול לקידום הבנייה בישראל ובהתאם לכך אנו פועלים לעדכון שיטות הבנייה הנהוגות, לרבות באמצעות 
עדכוני תקינה, שיפורים טכנולוגיים וכו'.

בעלון זה מוצגים בפניכם העקרונות המנחים של המערכת, כמו גם המוצרים השונים המרכיבים אותה. בכדי 
להבטיח את התאמת המערכת למגוון הצרכים והשימושים, עומדים לרשותכם נציגנו המקצועיים שיסייעו לכם 

בתכנון ויישום נכון של המערכת.

לשרותכם, צוות תרמוקיר.
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תיאור המוצרים

 חיפוי אבן
טבעית

 רשת
זיון יציקת בטון

 מערכת הקיר החיצוני
 פריסת השכבות

 
 המערכת נותנת מענה

 לצרכי האיטום ועמידות
החיפוי הקשיח.

תרמופלקס
 איטום פוליאוריתני גמיש
במישקי התפשטות

כוחלה
JFחומר מילוי למישקים רגילים

920

תרמוסיל
SEשכבת קישור ואיטום

975

כוחלה
חומר מילוי למישקי אריחים

.CG2W סוג  
מתאים למילוי מישקי אריחים לרבות    

אריחי אבן ושיש.   
מתאים במיוחד לאקלים הישראלי.  

עומד בדרישות ת"י 1661.  
קיים במבחר גוונים.  

JF
920

תרמופלקס
איטום פוליאוריתני גמיש

למילוי ואיטום מישקי התפשטות.  
מתאים ליישום בקירות ורצפות,    

וליישום ב"שיטת ברנוביץ'".   
עומד בדרישות ת"י 1536.  

עומד בדרישות ת"י 2378 חלק 5.  

SE
965

SE
965
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מסטיק אקרילי
מסטיק אקרילי למילוי ואיטום 

תרמוסיל
איטום צמנטי חד־רכיבי

חומר לאיטום גב האבן.  
משמש כחומר מקשר בין האבן  

לבטון.   
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.  

עומד בדרישות ת"י 2378 חלק 5.  

SE
975

מסטיק אקרילי
מסטיק אקרילי למילוי ואיטום מישקים

למילוי ואיטום מישקים אנכיים )"0"( בין אריחי האבן,  
וקיבוע ווים בבנייה ב"שיטת ברנוביץ".   

למילוי ואיטום סדקים בכל קירות המבנה.  
בעל הדבקות טובה לבטון, טיח, עץ, אלומיניום, מתכת וכד'.  

קל ונח לשימוש, גמיש לאורך זמן, ניתן לצביעה.  
-25C +80C תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות  

קל ונח לשימוש, גמיש לאורך זמן, ניתן לצביעה.  
עומד בדרישות ת"י 1536  ו-  ISO 11600 לחומרי איטום.  

ISO 8339 נבדק לפי  
מתאים לדרישות  ת"י 2378 חלק 5 ות"י 1872 חלק 5,  

לשיטות חיפוי מתועשות )"ברנוביץ"(  



 מערכת פנים לבידוד תרמי ואקוסטי בקירות וברצפות
 פריסת השכבות

  
 מערכת הקיר הפנימי המבוססת על מערכת טיח תרמי.
 מערכת ריצוף עם בידוד אקוסטי ותרמי לצורך עמידה

בדרישות התקנים.

תיאור המוצרים

יציקת בטון

רצפת בטון

צנרת

סומסום

ריצוף

STYROFOAMTM לוח בידוד 
DOW מבית

לוחות בידוד המיוצרים בטכנולוגית 
השיחול )XPS(. מובילים בפרמטרים 
של מוליכות תרמית, צפיפות החומר, 

ספיגות מים נמוכה וחוזק לחיצה, 
שמירה על תכונות החומר לאורך 

שנים ועמידות גבוהה בתנאי מזג אויר 
קיצוניים.

XPS לוח בידוד 
DOW מבית FLOORMATETM

שליכט בגר
PL
183

טיח רב־תכליתי
PL

130

טיח רב תכליתי
PL

130

טיח תרמי 200
TH

200

ריצופית סופר
FL

810

תרמוסטפ
בידוד  אקוסטי AC

420

טיח תרמי
טיח לבידוד מבנים מחום וקור

מסייע  במניעת עיבוי בתוך המבנה,  
מאפשר מעבר אדי מים )נושם(.   

בעל ת"י 1414.  
התנגדות תרמית אופיינית )r( לעובי    

r=0.139m2*c/w : 1 ס"מ  

TH
200

רובה אקרילית
רובה אקרילית למילוי מישקים

.CG2WA סוג  
מיוצרת בטכנולוגיה למניעת  

.Washing Effect  
מהירת התקשרות, ניתנת ל"דריכה  

קלה" כ- 2-3  שעות לאחר גמר היישום.   
גוונים עמידים לאורך זמן.  

ריצופית סופר
מלט־צמנט )טיט( לריצוף אריחים

.MC1 סוג  
מיועד לתשתיות בטון, מדה, חול    

מיוצב, חצץ )סומסום(.   
עומד בדרישות ת"י 6069.  

FL
810

תרמוסטפ
תערובת לבידוד אקוסטי בפני קול הולם

ליישום ישירות ע"פ הבטון מתחת    
למערכת הריצוף.  

מתאים ליישום במקומות בהם     
הצנרת בולטת מעל הבטון.   

מכיל חומר ממוחזר.   
שיעור קול הולם לאחר הפחתה:   

L'nw=56-57 dB  

AC
420

איטום סיליקוני
איטום סיליקוני גמיש לעבודות שונות

למילוי ואיטום מישקי התפשטות.  
מתאים לעבודות חיפוי ו/או ריצוף  

בלוחות פסיפס, אריחי פורצלן  
ואריחי קרמיקה.   

לשימוש פנימי, קל ונוח לשימוש.  
מונע היווצרות עובש ופטריות.  

בעל כושר הידבקות גבוה לזכוכית,  
משטחים מזוגגים ואלומיניום  

איטום סיליקוני
איטום סיליקוני גמיש לאבן טבעית/מלאכותית

למילוי ואיטום מישקי התפשטות.  
מתאים לכל סוגי האריחים  

לשימוש פנימי וחיצוני, קל ונוח לשימוש.  
מונע היווצרות עובש ופטריות.  

בעל כושר הדבקות גבוה למתכות לרבות  
נחושת.  

תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות.  
)-40( - )+150(  

איטום סיליקוני
לאריחי קרמיקה ופורצלן 

איטום סיליקוני
לאבן טבעית ומלאכותית

- או -

עמידה לעובש ופטריות  
)אנטיבקטריאלי(.   

תערובת מוכנה לשימוש בתוספת  
מים בלבד.   

מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.  
לשימוש פנימי וחיצוני.  

קלה לניקוי ודוחה לכלוך.  
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רובה אקרילית
רובה אקרילית למילוי מישקים



 חפשו אותנו במתחם ״לבנות נכון״
ב-     וב-

עלון זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטים. לצורך קבלת מפרט מערכת וייעוץ 

www.termokir.co.il :טכני הנכם מוזמנים לפנות לתרמוקיר בטלפון  03-6333318 או לבקר באתר הבית שלנו
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