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 עמוד          
           

 4         תוכן העניינים
 

 ACO          2הזמנת אלמנטי 
 

 7-2      באתר הבנייה ACOטיפול באלמנטי 
 טיפול בשאריות האריזה 
 

 5-7         ההתקנה אמצעי
 (החיבור)אמצעי ההידוק  
 תומכי ההתקנה 
 מהדקים 
 הפינות החיצוניות  
 (fittings) אבזרים  
 ני השטח                              מבנה פ לוחות עץ הנושאים את   

 הדלתות מלבני             
  LVIS       5התקנה  אמצעי 
 

 ACO        5עיבוד אלמנטי 
 

 5         עבודת ההתקנה
 
 התקנה 
 קווי חיבור והידוק 
 תיקון חורים 
 מחברי התפשטות 
 פתחיםהדלתות וה חריגת 
 

 6        קירות בעלי סיווג אש
 
 ים אנכייםחיבור 
 חיבורים מאוזנים 
 פתחיםהדלתות וה חריגת 
 תיקון חורים 
 

 0         עבודות ציפוי
 
 סרטבציפוי  
 החלקהעבודת  
 רטיבותבידוד בפני  
 

 27-9         פרטים על חיבור
 
 חיבור לתקרה 
 חיבור לרצפה 
 חיבור לקיר בטון 
 חיבור למבנים אחרים 
 חיבור פינה 
 חיבור לפינה משופעת 
   Tחיבור לפינת  
 דלת חריגת 
 קיר גבוה מדי 
 מזוזות דלת נראות 
 ובתעלות להגנה בפני אש מחולקיםקירות ם במעברי 

  ACOנטי ממנת אלזה     
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כשאתה מזמין .  Rakennusbetoni- ja Elementti Oyמוכרות חנויות לחומרי בניין וחברת  ACOאת אלמנטי 

 קובעכשאתה .  ה משטחים של אלמנטים בעוביים ובגבהים השונים אתה צריךעליך להודיע כמ ACOאלמנטי 
של  חריגהחלקי  3-2מאלמנט אחד אפשר להוציא .  ם לב גם למה שהולך לאיבוד בחיתוכיםיאת הצריכה ש

  .דלת
    

 אם אתה מעוניין בהובלה.  ואת המידע הדרוש לחיובציין גם את זמן האספקה ואת אופן האספקה המבוקשים 
 .מסור גם את כתובת האספקה המדויקת, ידי בית החרושת או החנות-על

 
 

 מידות מוצר
 (מ"מ)

 משקל
 ('יח\ג"ק)

 קיר
 ('יח\ר"מ)

 אריזה
 (משטח\'יח)

 קוטר
 החור

 (מ"מ)

Rw 
(dB) 

 סיווג 
 אש

ACO6825 68x600x2500 93 1.50 10 38 38 EI30 
ACO68255 68x600x2550 94 1.53 10 38 38 EI30 

ACO6827 68x600x2700 100 1.62 10 38 38 EI30 

ACO68278 68x600x2780 104 1.67 10 38 38 EI30 

ACO6830 68x600x3000 112 1.80 10 38 38 EI30 

ACO9225 92x600x2500 117 1.50 8 62 41 EI60 

ACO92255 92x600x2550 119 1.53 8 62 41 EI60 

ACO9227 92x600x2700 126 1.62 8 62 41 EI60 

ACO92278 92x600x2780 130 1.67 8 62 41 EI60 

ACO9230 92x600x3000 140 1.80 8 62 41 EI60 

ACO9233 92x600x3300 154 1.98 8 62 41 EI60 

ACO12025 120x600x2500 162 1.50 6 62 44 EI120 

ACO120255 120x600x2550 165 1.53 6 62 44 EI120 

ACO12027 120x600x2700 175 1.62 6 62 44 EI120 

ACO120278 120x600x2780 180 1.67 6 62 44 EI120 

ACO12030 120x600x3000 194 1.80 6 62 44 EI120 

ACO12033 120x600x3300 214 1.98 6 62 44 EI120 

 
 

 באתר הבנייה ACOטיפול באלמנטי 
 

גובה האריזה הוא .  טיתידי יריעה פלס-המוגנת על, מספקים לאתר הבנייה באריזת משטח ACO-את אלמנטי ה
 .כמויות האריזה מוצגות בטבלה דלעיל.  זהה לגובה האלמנט האורךמ ו"ס 75הרוחב , מ"ס 76

 
יש . לפי הציור ,שני משטחים האחד על השניהיותר לכל כאשר , על שטח ישר ACO-המשטח את יש לאחסן 

לקומות כבר בשלב                                   מהרכב את המשטחים ישר  במידת האפשר יש להרים. על האלמנטים בפני גשם להגן
בקומה ואין להציב  אין להשאיר משטחים האחד על שני. יםמיותר משינועיםכך אפשר להימנע . עבודות השלד

 .אותם בקווי ההתקנה
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 ח המשאית או המלגזה אל מתחת למשט כפותאת , העבר את חבלי ההרמה, ACOכשאת משנע משטחי 
 .כך שהמשטח יתמוך באלמנטים בעת ההרמה, האריזה

 .בתוך האריזה פי ההוראות-כל משטח לחוד עלכשטפל במשטחים תמיד 
 

 .הלחות באלמנטים תוכל להגיע ללחות של החדרכך ש ,פתח את קצות האריזה שבוע לפני תחילת ההתקנה
 

 אותם ש, על הנשיאה יקלו מוטות הברזל.  על צידםיחידים  ACOשא אלמנטי 
 .בחלל בשליש העליוןמתקינים 

 
 אם קיימת אפשרות להשתמש בעגלת הובלה של  

 .תוכל לשנע את האלמנטים גם בעזרתה, לוחות     
 

הנפרדים לא יוכלו  ACO-אלמנטי הכך ש, בעת הפתיחה הבטח את האריזה
 .תוכל להיעזר במלחציים או בלוח ממוסמר על האלמנטים.  ליפול

 
 

 האריזהטיפול בשאריות 
 

 .פסולתיש למיין את שאריות האריזה בהתאם להוראות הרשות המקומית לגבי הטיפול ב
 
 

     ההתקנה אמצעי
 

 החיבור/אמצעי ההידוק
 

הצריכה היא ) או במלט שיפוצים ACOהאנכיים של האלמנטים מדביקים האחד לשני בדבק  קווי החיבוראת 
או בבטון  M100/500התחתונים העבים של האלמנטים במלט  קווי החיבורממלאים את (.  ר"מ\ג"ק 2 - 1בערך 

 .ACOהתחתונים הדקים ממלאים בדבק  קווי החיבוראת (.  ר"מ\ג"ק 7 - 5הצריכה היא בערך )
 

 .C˚ 10חייבת להיות לפחות  ACO-טמפרטורת השימוש של דבק ה
 

פי הוראות -וקול אוטמים על נגד אש יםקירות מסווג.  את הקצה העליון של האלמנטים אוטמים בפוליאוריתן
 .נפרדות

 
 

     תומכי ההתקנה
 

ועבור הקצה  אלמנט\ותיחיד 2 - 1ביתדות עץ בכמות של בערך להתקנת האלמנטים יש צורך עבור הקצה העליון 
 .אלמנט\יחידה 1בכמות של ( חתיכת חומר פלסטי להתקנת אלמנטים, למשל)הגבהה  חלקיהתחתון 
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 מהדקים
 

 פינות חיצוניות
 

יש להשתמש   .פינה חיצונית\יחידות 2, מ"מ 11בקוטר  בורגייםמהדקים את הפינות החיצוניות בפקקי מסמר 
פקק המסמר שמשתמשים בו חייב להיות   .מ"מ 15-המלא ב חיבורבברגים מספיק ארוכים כדי שיעברו את ה

 .מ בדרך"מ 71-להתרחב ב דיבלועל ה, דיבלשיש בו ווים שמבטיחים את החיבור לכל אורך ה, כזה
 . ALFAהמתרחב  הדיבלו FISHER FUR-T-ו ALFAקשר  דיבל, Hiltti HRD-Uשל  בורגיים דיבלים, דוגמהל
     

  לוחות עץ הנושאים את מבנה פני השטח
 

 בורגי דיבלב ACOמחברים לקירות  את לוחות העץ
     

  .HILTI HRD-U ,FISHER FUR-T, למשל, של מלבן דלת
      

         HILTI HRD-U 
 

 (fittings) אבזרים
 

מסתובבים לעוגנים כאשר החיבור  גםקיר רגילים ו דיבליםשפועלים כמו , דיבליםכל האבזרים מחוזקים ב
על בורג ההידוק להיות יותר .  Wuerth SHARK-W-ZX ,Fischer SX & UXהקיר  דיבל, למשל.  במקום החלל

 .דיבלהנכון תוך יצירת לולאה ב הקיר פועל באופן דיבלואז , דיבלארוך מאשר ה
 

 מלבני הדלתות
 

 .1חלופה   -חיבור  
                                                                       ACO 

 מסמר בורגי מתאים כמו בפינות  דיבל
     .החיצוניות

    
             

 
            .2חלופה   -חיבור  

 
                                                            x 90 – 110 mm 7דלת בורג כוונון למלבן 

 1חלופה 
 Fisher SX 10 mmדיבל  + 

 
             ACO 

 דיבלאת בורג מלבן הדלת המוברג בקצהו של  מחדירים
    כך , ACO-הניילון דרך מלבן הדלת לתוך אלמנט ה

        מ מחוץ לפני "מ 41-שראש בורג מלבן הדלת נמצא כ
 לאחר מכן מבריגים את בורג הדלת בצורה .  הדלת

      ואת כוונון הדלת עושים בבורג , הניילון דיבלרגילה ל
       .  הכוונון

 2חלופה        
 
 

אלמנט החלל בשנשאר בין מלבן הדלת לבין , עוביו של החיבור םא
כבדות מ או אם משתמשים בדלתות "מ 15-פחות מהוא , ACO-ה

 .עיסת בטוןביש למלא את החלל במלט או , מהרגיל
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 , הדלת גדול מחצי חלל מזוזתאם החלל המנוסר ב
     .יש למלא אותו

   
 להתחיל  שואפיםשל דלת נגררת  המזוזותאת 

 .הדלת יהיו ישרות מזוזותכדי ש םשל לוחב
                                                                                           

 [לא קריא]
 

 LVISציוד התקנה 
 

המיועדים , MMJמצליחות באופן הטוב ביותר כאשר משתמשים במוליכי  ACOהתקנות החשמל באלמנטי 
מכשירים ותיבות התיבות , למשל, למטרה זו מתאימות.  או בצינורות חשמל גמישים, להתקנה ללא צינורות

 .Stromfors RKE 06, RJE 106חלוקה ה
 

 .חיבורים אנכייםעבור קווי מחזקים במלט או בבטון וכדומה פינות הברזים את את התיבות ו
 
  

 ACOעיבוד אלמנטי 
 

 .כדי לקשור אבק משתמשים במים.  חותכים בחותך בטון בעל להב יהלום ACOאלמנטי 
 

שתמש יש להבניסור ובקדיחה .  מעברים וחורים בתיבות מכינים תמיד בלהב של יהלום או חומר קשה אחר
!  או במכשיר חד אסור להשתמש בפטיש לעשיית מעברים .  פנים ושמיעה, תמיד במגיני נשימה

 .אין צורך לקדוח עד הסוף ACO 120-ו ACO 92החורים של תיבות החשמל של האלמנטים 
 

 קנהעבודת ההת
 
 

 התקנה
 

כבר בשלב של העבודה על  טוב לבצע את המדידה.  תקרהמדוד את המקומות של המחיצות וסמן אותם ב
 .  צינורות החשמל ושאר הצנרת יגיעו למקומם הנכוןשכך , השלד

 
  . במיוחד בעונות השנה הקרות, דאג לחימום מספיק של מקום ההתקנה

 ,C˚ 10+ חייבות להיות לפחות ACO-הודבק  ACO-הי של אלמנט וזוחדר ב הטמפרטורהבעת ההתקנה 
 .יממות אחרי ההתקנה 2זאת גם לפחות .  כאשר עדיפה טמפרטורת חדר רגילה

  
 .כקירות מוכנים לפני ציפוי השטחלא לא יירטבו לפני ההתקנה וגם  ACO-שאלמנטי ה, דאג גם לכך

 
כך שהלחות באלמנטים , ההרמה פנימהמייד אחרי ( לא לגמרי)הסר את חלקי הפלסטיק מראשי האריזות 

-חלקי הפלסטיק שנשארו מסירים כאשר מתחילים בהתקנת אלמנטי האת .  תספיק להשתוות ללחות החדר
ACO. 

 
 – 5החיבור העליון הוא קו וודא ש.  מעל לחלקי ההגבהה זקוףקו הקיר של הראשון  ACO-הרם את אלמנט ה

 .ישרעומד אלמנט הוודא ש.  קומו בנעיצת יתדהכנס את הקצה העליון של האלמנט בממ ו"מ 15
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את שקע החריץ והשגם של האלמנט  ACOמלא בדבק .  מלוחות החריץ והשגם של האלמנטהסר אבק ולכלוך 
כלפי מעלה וכלפי מטה בברזל  ם את האלמנט הבא למקומו והזז אותו כנגד האלמנט הקודםרה.  שכבר הוקם

אז יש מעט מדי דבק או , ואם לא, קו החיבורהחוצה משני הצדדים של  ק צריך לזרוםבבשלב זה ד.  ההתקנה
ודא שוב שהאלמנטים ממוקמים .  מריתמיישרים את הדבק שפרץ החוצה בעזרת   .שהאלמנט לא ממוקם טוב

במידה , ם של לוחתמיד עם , התחל מהפינה.  ACO-הרם והעמד באותו האופן גם את שאר אלמנטי ה.  ישר
 .י שתהיה התחברות טובה כלל האפשרכד, שהדבר אפשרי

 
 .לבסוף הסר מהקיר המוכן את כל יתדות ההתקנה ונקה היטב מכל האוריתן שפרץ החוצה

 
 קווי חיבור והידוק

 
 האנכיים של קווי החיבורכמו במקרה של  ACOשל לוחות החריץ והשגם בדבק  קווי החיבורמדביקים את 

.  מתאימה אם הוא זורם קצת החוצה בעת ההתקנה ACO-בק ההכמות של ד.  ACO-החיבורים הפינתיים של ה
 .לפחות ברגי דיבלמאובטחים בשני  החיבורים של הפינות החיצוניות

   
                                                                                         . העליון באוריתן אם הקיר איננו בעל סיווג אש קו החיבוראוטמים את 

 
קו .  לאחר שכל האלמנטים של קו הקיר הותקנו M100/500התחתונים במלט  קווי החיבורממלאים את 

 .מ"מ 31התחתון מקסימום  החיבור
-על הרצפה ומניחים את אלמנט ה ACO-שמורחים את דבק ה, התחתון כך קו החיבורלחלופין ניתן לבצע את 

ACO מ"מ 5קו החיבור התחתון מקסימום   .מעליו. 
 

במקום לח המחצית .  במחבר השקה( לוחקירות כמו קירות בטון ו)למבנים האחרים  ACO-חבר את אלמנט ה
ואילו , או במלט( קו חיבורמ "מ 5מקסימום ) ACOשל מחבר ההשקה המבודדת בפני מים ממולאת בדבק 

במקומות יבשים   .מילוי המלט מבוצע תמיד בצד של המקום הלח.  המחצית השנייה ממולאת באוריתן
 .לקיר אין סיווג אש אםזאת , אוטמים את מחבר ההשקה באוריתן

 
אם אין בקירות פינות תומכות  .  בפינות ברגי הדיבלידי -הישארותם של הקירות זקופים מובטחת על

 (.  מ"מ 6בקוטר )מבטיחים את החיבור לגג בפין פלדה , (מטרים 3במרחקים של )
 
 

 תיקון חורים
 

 . ACOבדבק ם יש תמיד לתקן את כל החורי
 

 .שבקירות לא יישארו שקעים או בליטות, כדי להקל על עבודות הציפוי יש לשים לב בעת התיקון
 
 

 מחברי התפשטות
 

 .לא עושים מחברי התפשטות ACOבקירות 
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 פתחיםהדלתות וה חריגת
 

השאר פתח מתאים במקום של 
הדלת בעת ההקמה של אלמנטי 

ACO .בגודל  חלק חריגה חתוך
, כך ACO-ה מתאים מאלמנט

של הדלת  שהחללים בקצה העליון
 התקן את.  יהיו אופקיים

 תמוך.  החתיכה ליד ברזלי הלוח
בחלק במידת הצורך בזמן 

 .   ההתקנה

 

 
 

 
בעת קו החיבור ומכסים את , (קיר שאינו מחולק לתאים)החתיכה שבאה מעל לפתח הדלת מודבקת באוריתן 

 .נייר בסרט החלקהעבודת ה
 

מילוי .   ACOשל פתחי הדלתות של הקירות המצופים באריחים יש למלא בדבק  חורגאת התפרים בחלק ה
 .מ"מ 11חייב להיות לפחות של  ACOה
 

מעל   2x"4יחידות  2, למשל, ותאת הקצה העליון של פתח הדלת הנגררת מתקינים עם תמיכות ההתקנה הזמני
מ "ס 11-מנסרים בשביל ברזלי הלוח חריץ של כ, ון של הדלת במקומהלאחר שחתיכת הקצה העלי.  ללוחות עץ

 .ACOאת ברזל הלוח מדביקים בדבק .  מעל לשפות הדלת
 

 .של הפתחים חריגותלא מומלץ להתקין את מרכז החשמל ב
 

 קירות בעלי סיווג אש
 

 אנכיים קווי חיבור
 

את .  ACOמדביקים בדבק  ACO-נות האת חיבורי לוחות החריץ והשגם והחיבורים האנכיים של מחברי פי
-מדביקים את אלמנט ה( קיר בטון, למשל)למבנים אחרים .  לפחות ברגי דיבלהפינה החיצונית מאבטחים בשני 

ACO החיבור ממלאים בדבק קו את .  מחבר השקהבACO . 
 

    חיבור אופקייםקווי 
 

בקצה האלמנט עוד לפני שמעמידים  ACO-יש ליישם את דבק ה.  ACOהחיבור העליון מבצעים בדבק קו את 
מתפזר באופן אחיד  ACO-ואז דבק ה, זל ההתקנה מול התקרהמרימים את האלמנט בבר.  את האלמנט זקוף

 .בצידו התחתון מחזקים את האלמנט ביתדות.  חיבורקו ב
 
 

החיבור קו לחלופין אפשר לעצב את 
 העליון

 .כפי שמוצג בציור
    
     

 .ון ממלאים במלטהחיבור התחתקו את 
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 פתחיםהדלתות וה חריגת
 

 ACOבדבק העליון של החלק שבא מעל לפתח הדלת ימולאו  קו החיבורהאנכיים ו קווי החיבור
 

 תיקון חורים
 

דבק אש ואוטמים ב דחורים גדולים שנובעים ממעברים מתקנים בצמר נג.   ACOדבק את החורים ממלאים ב
ACO. 

 
 עבודות ציפוי

 
יבש ושהלחות הושוותה ללחות החדר הנורמלית או  ACO-בעבודות הציפוי עליך לוודא שקיר הלפני שתתחיל 

 .  שתנאי המגורים והלחות בבניין היו נורמליים במשך כשלושה שבועות
 

 ציפוי בסרט
 

 חיבורי)הגלויים  קווי החיבוראת כל ( כמו בקירות מלוחות גבס)יש לצפות בסרט נייר  החלקהלפני עבודות ה
מעל  חלקיםהאנכיים של ה קווי החיבור, האנכיים של מחבר הפינה קווי החיבור, ץ ושגם הנורמלייםהחרי
, ACO-לגבי קירות המיועדים לצביעה או לציפוי בטפטים יש להבטיח בסרט נייר את חיבור אלמנט ה(.  לדלת
   .  לקיר בטון או לקיר לוחות, למשל

 
 החלקהעבודת 

 
כשאתה בוחר את חומר   .ACO לוחותהמיועדים ל החלקהכל חומרי המתאימים  ACOשל קיר  החלקהל

 החלקהבדרך כלל  המתחת לטפט וצבע מספיק.  בדוק גם את דרישות העבודה של חומר פני השטח, המילוי
 ACO-ואת השקעים האפשריים ומרח על קיר ה את קווי החיבורקודם את  החלק.  Vetonit-ב ,למשל, הכפול

 .חומר פני השטח ידי-רש עלכנד החלקהאת שכבות ה
 

אנחנו ממליצים )לוחות השקעים וחספוסים אפשריים בטייח הדבקה של  החליקלפני הציפוי בלוחות מספיק ל
 (.ACOחומרי על 

 
 בידוד בפני רטיבות

 
בתלות מחומר .  פי הוראותיו של יצרן חומר הבידוד-בפני רטיבות על ACOבמקומות רטובים מבודדים קירות 

   .במידת הצורך לפני הבידוד בפני רטיבות החלקהני רטיבות שנבחר מבצעים הבידוד בפ
  

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /511 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /511 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  
 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /512 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /513 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /514 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /515 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /516 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  
 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /517 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /518 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /519 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /521 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /521 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /522 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /523 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/


 /524 
 

 info@gagot.info    www.gagot.info   , 7102074-00: פקס, 7710466-00: בנייה קלה טלתרונות לפקבוצת גגות א  

 

mailto:info@gagot.info
http://www.gagot.info/
http://www.gagot.info/

