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עבודות צביעה� 11פרק

כללי� 11.00פרק�תת 11.00

תחו� הפרק 11.00.01

והוא, המתבצעות לפי כל מסמכי החוזה, יחס לעבודות צביעת פני וחו
ימת 11פרק
.פרט א נאמר אחרת, בכל גובה ובכל היק�, חל על חלקי המבנה בכל האתר

המפרט הכללי לעבודות בנייה 11.00.02

ה") האוגד� הכחול("האמור במפרט הכללי כל משרדית!ועדה בי�"!שבהוצאת
!עבודות צביעה! 11פרק,"לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשוב

.פרט א נאמר אחרת, חל על פרק זה
חוזה/פירושו שדרישה שונה צויינה באחד ממסמכי המכרז" פרט א נאמר אחרת"
!במפרט, במפרט הכללי, במפרט הטכני, ניות ובפרטיבתכ, בתנאי המיוחדי

.חוזה/הכמויות או בכל מסמ# אחר המהווה חלק ממסמכי המכרז!בכתב, המיוחד

הגדרות 11.00.03

הע�.א או שמ�" חיפה"שמ� פשת� מבושל: שמ� חודר! שמ� לאימפרגנציה של
.סינתטי מיוחד מדולל בעזרת טרפנטי� מינרלי

מי.ב .על בסיס פוליסילוקס�! WATER  REPELLENT!�חומר דוחה

מוצקת, בשת על פני השטח לשכבה שקופהישכבת צבע המתי!) שקופה( לכה.ג
.בפיל דק

שטחי!' מעקות וכו, עמודי, הכוונה ג למחיצות, בכל מקו שנאמר קירות.ד
  מישוריי

חומרי צביעה 11.00.04

החומרי. מרק ועוד יהיו מוכני מראש, מדללי,חומרי צביעה הכוללי צבעי
סגורי היטב, יסופקו מהמפעל המייצר כשה ארוזי באריזת המקורית

�יש להשתמש בחומרי תו#. ומסומני בתווית היצר� בהתא לדרישות התק
אי� לערבב צבעי מתוצרת יצרני שוני ואי� להוסי�. שלה" חיי המד�"תקופת 

כל צביעה מותנית באישור. לצבעי המוכני מראש, יגמנט או מלא�כפ, כל חומר זר
�.או הגווני על פי דוגמה או בדר# אחרת, המפקח המאשר מראש את הגוו

כימיקלי וכיוצא, באש, צביעה בסוגי צבע למטרות מיוחדות כגו� עמידות בחו
.בזה טעונה מפרט מיוחד

�.כולל דילול הצבע ותצרוכת הצבע, כל הצביעה תבוצע בהתא להוראות היצר
המחיר הוא. צביעה כוללת צבע יסוד או כל הכנה אחרת לפי הוראות יצר� הצבע

.למערכת שלמה

הכנת רקע לצביעה 11.00.05

עבודות הכנה. פרק שלהל�!הכנת רקע לחידוש צביעה תבוצע לפי הכתוב בכל תת
על,ה שאות לא צובעילצביעה יכללו ביצוע כל אמצעי הגנה על חלקי מבנ וכ� הגנה

לפני צביעה חייב הע
. חלקי שנצבעו בגוו� שונה או בצבע שונה, מסגרות, פתחי
זריפלדה חייבת להיות נקי. להיות נקי ויבש לכלו# ואבק וכ� חייב,ה ללא כל חומר
לא תחלו� יותר מאשר שעה אחת בי� גמר ניקוי הפלדה ליישו. הרקע להיות יבש

.יקורוזיבית ראשונהשכבה אנט

:הכנה של רקע שהיה צבוע או מסוייד תכלול אחת מהפעולות הבאות

, וכ� טיח מתקל� או רופ�, פירושו הרחקת שכבות צבע או סיד! גירוד.א
.כל גירוד כולל שטיפה. באמצעי מכניי
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עד לשכבת הטיח! הסרה.ב .פירושו

כנ! גירוד ותיקוני טיח.ג  עו לפי ההוראותל ותיקוני שיבוצ"פירושו גירוד
זה" עבודות טיח"! 09בפרק הכלולות הכלולי תיקוני סדקי. של מפרט טכני

מדולל במי ביחסי נפח SBRבתיקוני טיח יבוצעו במלט צמנטי בתוספת לטקס 
1:1.

�יש להרטיב היטב. רטוב על רטוב!היישו. הצמנט לסתימת סדקי יהיה לב
כאת הסדקי הקיימ ודופנותיהמ"ס5.1!י שהורחבו עד.יציבי
.טייחי) שפכטל(הסתימה תבוצע בכ�

ע �.י שפשו� בנייר זכוכית"א נדרש תבוצע החלקת הרקע המתוק

זר! שטיפה.ד .לכלו# ואבק, במי של כל שטחי הרקע והרחקת כל חומר

זכ!בנגרות! שפשו� שטחי� מבריקי�.ה וכית בשטחי פירושו טיפול בנייר
.מבריקי בלבד

.להל� 11.05פרק!כמפורט בתת!באלמנטי מפלדה! הסרת צבע וחלודה.ו
סעיפי הקטלוג מתייחסי לצביעה ולסיוד על צביעה וסיוד קיימי וה

.בבחינת חידוש

עבודות אחרות 11.00.06

וכ, פירוק: בכל מקרה שעבודות צביעה כוללות ג עבודות אחרות ה� יבוצעו',דטיח
.על פי האמור בפרקי המתאימי של מפרט טכני זה

פרק 00פרק .הנוכחי 11של מפרט טכני זה חל על

אופני המדידה ותכולת המחירי� 11.00.07

פרט, של המפרט הכללי 11אופני המדידה ותכולת המחירי יהיו כאמור בפרק
א :להל�'ו!'לאמור בסעיפי

:תכולת המחירי�

הסרת, תיקוני טיח, הכנת רקע בחידוש צביעה לסוגיה עשוי לכלול גירוד.א
.ל"הנ 11בנוס� לאמור בפרק, שכבות וכל טיפול נוס� להכנת הרקע לצביעה

הפיגו. סולמות וכדומה, משטחי דריכה, כל אמצעי עזר הנדרשי כפיגומי.ב
צבעשישמש לטיח ישמש ג לצביעה ואי� להוסי� את עלותו לעל . ות עבודות

09א הפיגו הוק רק למטרת עבודות צבע ישול בעדו על פי הכתוב בפרק
.של מפרט טכני זה

, פתחי, הגנה על שטחי בלתי צבועי או צבועי בגוו� שונה או בצבע שונה.ג
, שקי יוטה,"נילו�"מסגרות וכדומה על ידי כיסויי באמצעי הגנה כיריעות

.ר מתאי אחרמסקינג טייפ או חומ

 01ניקוי תו# כדי ביצוע העבודות ולאחר סיומ� וסילוק הפסולת כאמור בפרק.ד
.של מפרט טכני זה

כמות כוללת, המחירי אחידי ללא הבדל באשר לצורת השטחי ומידותיה.ה
.בדירה או קומת המבנה

.המחירי אחידי לכל גוו� ושילוב גווני שיבחר המפקח.ו
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תקרות ועמודי�, קירות): דירות(צביעת פני�� 11.01פרק�תת1.011

סיוד בסיד סינתטי או בסיד בור 11.01.01

פרט, סיוד בסיד סינטטי או בסיד בור על קירות עמודי ושטחי מישוריי
.רק בסיד בור שיסוידולתקרות 

:העבודה כוללת

או רק שטיפה,וד ותיקוני טיחאו גיר, הצבע והטיח, גירוד הסיוד הקיי.א
.הכמויות!כמצוי� בכתב

יבש.ב עד לקבלת מראה פני השטח מכוסי היטב 3-2סיוד על רקע שכבות
.בגוו� הנדרש וללא סימני מברשת, בציפוי אחיד

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

דירותסיוד 11.01.02

.הכמויות!קירות ותקרות כמצוי� בכתב, סיוד דירות

:העבודה כוללת

כמצויי� בסעי�!תיקו� טיח או ללא תיקו� טיח, גירוד ושטיפה או שטיפה בלבד.א
.הכמויות!כתב

:סיוד תקרות בסיד בור או סיד סינתטי וקירות באחת החלופות.ב
.בסיד סינתטי או צביעה בצבע פלסטי

.לרבות הכנת הרקע, להל� 11.01.03צביעה בצבע פלסטי תבוצע כאמור בסעי�

:המדידה ותכולת המחיר

.תו# הבחנה בי� מספר החדרי, סיוד דירה יימדד כקומפלט
הכמויות ואת כל האמור!המחיר כולל את כל חלקי הדירה כמפורט בסעי� כתב

.לעיל

צביעת קירות בצבע פלסטי 11.01.03

:העבודה כוללת

.'א 11.01.01גירוד כאמור בסעי�.א

כל.ב שטיפת קירות צבועי בצבע פלסטי בזר מי הכולל דטרגנט להרחקת
.ושטיפה חוזרת בזר מי נקי, כתמי שמ� וכדומה, לכלו#, חומר רופ�

דילול. לפי הוראות היצר� P.V.A.צביעת קירות יבשי בצבע פלסטי על בסיס.ג
ב.15%-10% במי עד לקבלת פני שטח מכוסי בציפוי, שכבות 3-2!הצביעה
.בגוו� הנדרש וללא סימני מברשת, אחיד

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי כאשר צביעת הקירות איננה במסגרת סיוד דירה!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל
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בצבע סינתטי כדוגמת 11.01.04 סופרלק צביעה

:העבודה כוללת

.הסרת צבע קיי.א

.מירוק פני טיח פני במספר שכבות דקות עד לקבלת משטח חלק.ב

.צביעת קירות יבשי בצבע יסוד לפי הוראות היצרני.ג

לפי, בצבע כדוגמת סופרלק, צביעה בצבע ביניי ובצבע עליו� גמר מבריק.ד
�).שכבות3כ"סה(מבריק,עד לקבלת משטח אחיד, הוראות היצר

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת קירות ותקרות הנגועי� בעובש 11.01.05

:העבודה כוללת

.הסרת סיוד וצבע קיימי ושטיפת השטח.א

בתמיסת גופרת,כשה נקיי ויבשי, הספגת משטחי הקירות או התקרות.ב
.ק'הנחושת כהכנה לצביעה בפונגיצ

.לפי הוראות היצר�!פעמי2ק'צביעה בצבע פונגיצ.ג

:המדידה ותכולת המחיר

.המדידה במטרי רבועי
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

תקרות ועמודי�, קירות: צביעת חו�� 11.02פרק�תת 11.02

ות חו� בצבע אקריליצביעת קיר 11.02.01

:העבודה כוללת

בטיח מותז כוללת ההסרה תיקוני. הסרת סיוד וצבע קיימי ושטיפת השטח.א
.מקומיי בחומר ובמרק של הטיח הקיי

צביעת קירות חו
 מטויחי יבשי בשתי שכבות צבע אקרילי לפי הוראות.ב
�.היצר�תוספת מי לדילול ותצרוכת הצבע לפי הוראות. היצר

:המדידה ותכולת המחיר

חד!המדידה .קומתיי לבנייני גבוהי!במטרי רבועי תו# הבחנה בי� בנייני
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת לוחות אסבסט שטוח או גלי ורעפי� 11.02.02

:העבודה כוללת

חזק.א . פעמיי לפחות, שטיפת פני לוחות אסבסט גלי או רעפי בזר מי
עד להרחקת האלקליות והמלחי שהצטברו . שטיפת לוחות האסבסט תיעשה

.ייבוש השטחי במש# יממה
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.11.02.01צביעה בשתי שכבות צבע אקרילי כאמור בסעי�.ב

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

מס 11.02.03 פרי בתי�סימו�

:העבודה כוללת

הצביעה בעזרת שבלונה. סימו� מספר הבית על פני קירות חזית בצבע אקרילי
.מיוחדת לכ#

:המדידה ותכולת המחיר

.ביחידות!המדידה
.המחיר כולל ניקוי והרחקת שיירי צבע סימו� קוד

הקניית כושר דחיית מי� לקירות חו� 11.02.04

כ :וללתהעבודה

זר.א עד להרחקת כל חומר .לכלו# ואבק, שטיפת קירות חו
 בזר מי

פע לאחר פע ללא הפרש זמ� ביניה!הספגת קירות יבשי פעמיי.ב
 �חומר תוצרת ווקר הגרמני או רוא� פולא�: לדוגמה(בתמיסת פוליסילוקס

.הקפדה על הספגה מושלמת של כל השטח). הצרפתי

:ת המחירהמדידה ותכול

.במטרי רבועי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

עמודי�, קירות�כניסות וקומות עמודי�, צביעת חדרי מדרגות� 11.03פרק�תת 11.03
)שטחי� מישוריי�(�תקרות

סיוד בסיד סינתטי 11.03.01

:העבודה כוללת

.לעיל 11.01.01הכל כאמור בסעי�

:דידה ותכולת המחירהמ

.במטרי רבועי!המדידה
.לעיל 11.01.01המחיר כולל הכל כאמור בסעי�

צביעת קירות בצבע פלסטי 11.03.02

:העבודה כוללת

.לעיל 11.01.03הכל כאמור בסעי�

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
.לעיל 11.01.03המחיר כולל הכל כאמור בסעי�

בצבע אקרילי 11.03.03 צביעה
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:העבודה כוללת

.לעיל 11.02.01הכל כאמור בסעי�

:המדידה ותכולת המחיר

.המדידה במטרי רבועי
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

ע 11.03.04 סינתטי) טקסטורה(י מירק�"שיפו� קירות

:העבודה כוללת

או רק שטיפה, או גירוד ותיקוני טיח, הצבע והטיח, הקייגירוד הסיוד.א
.הכמויות!כמצויי� בכתב

צביעת קירות חדרי מדרגות בבונדרול ופע אחת בצבע אקרילי כדוגמת.ב
הכל לפי הוראות היצר�!סופרקריל ומעליו ציפוי מירק כדוגמת טמבורטקס 

.ועד לקבלת טקסטורה אחידה

:או

ח.ג ומעליו התזת 70דרי מדרגות פעמיי בצבע כדוגמת אקריליט צביעת קירות
הכל לפי הוראות היצר� ועד לקבלת! 200ציפוי מירק כדוגמת סופרטקס 

.טקסטורה אחידה

:או

צביעת קירות חדרי מדרגות פעמיי בצבע סופרקניטקס ומעליו ציפוי מירק.ד
ט!כדוגמת קניטקס  .קסטורה אחידההכל לפי הוראות היצר� ועד לקבלת

:המדידה ותכולת המחיר

.המדידה במטרי רבועי
. המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת לוחות אסבסט שטוח במעקות של חדרי מדרגות בצבע אקרילי 11.03.05

:העבודה כוללת

.לעיל 11.02.02הכל כאמור בסעי�

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
. המחיר כולל את כל האמור לעיל

בחדרי מדרגות, צביעת מעקות פלדה 11.03.06

:העבודה כוללת

עד שגוו� הפלדה יהיה אפור מתכתי.א הסרת חלודה וצבע רופ� או מתקל� וניקוי
 ואחיד וצביעה בשתי שכבות של צבע אנטיקורוזיבי על בסיס כרומט אב
 בעובי

.מיקרומטר לפחות 35

הצביעה לפי. מיקרומטר לכל שכבה 30צביעת שתי שכבות צבע סינתטי עובי.ב
�.הוראות היצר
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:המדידה ותכולת המחיר

.המדידה במטרי אור# של צינורות או פרופילי אחרי של המעקה
.'וכופרופילי, צורות, ללא הבחנה בי� קטרי, המחיר כולל את כל האמור לעיל

ע� 11.03.07 צביעת ארונות חשמל עשויי�

:העבודה כוללת

הע
 יהיה נקי מכל אבק ולכלו# ויבש. להל� 11.04.00הסרת הצבע כאמור בסעי�.א
.לפני תחילת צביעתו

או שמ� סינתטי המיוצר" חיפה"שמ� פשת� מבושל: הספגת הע
 בשמ� חודר.ב
זמ�. בטרפנטי� מינרלי 25%!בכ מדוללי!במיוחד למטרת אימפרגנציה 

מ .ימי3!הייבוש לפי הוראות היצר� א# לא פחות

זמ�. צבע יסוד סינתטי המותא ליתר שכבות הצבע!שכבת צבע ראשונה.ג
�.הצביעה והייבוש לפי הוראות היצר

.הכל לפי הוראות היצר�, שתי שכבות צבע עליו� סינתטי.ד

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי מצד אחד!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת אלמנטי� של נגרות� 11.04פרק�תת 11.04

כללי 11.04.00

ע
!הסעיפי בתת פרט לסעיפי בה צויי�, פרק זה מתייחסי לחידוש צביעה על
.שמדובר באלמנטי חדשי

:הגדרות

הש! הסרה.1 .כבות הקיימות עד לחשיפת הע
 וניקויוהסרת כל

.גירוד להרחקת שכבות רופפות עד להגעה לשכבה יציבה וניקוי! גירוד.2

.שפשו� שטחי מבריקי בנייר זכוכית להרחקת פיל הצבע! שפשו�.3

.ע דטרגנט ושטיפה חוזרת במי, שטיפה במי�.4

צבע קיי�לאחר הסרה, צביעת אלמנטי� של נגרות 11.04.01 או גירוד

:בצביעת אלמנטי נגרות יהיו שלוש רמות הכנת שטח לצביעה

ע.1 .י שפשו� שטחי מבריקי"הכנה

ע.2 .י הסרה צבע רופ� ותיקוני מירוק מקומיי"הכנה

ע.3 .י הסרה מלאה של הצבע ומירוק מלא של פריט הנגרות"הכנה

:העבודה כוללת

גי, הסרת צבע קיי.א הסרת הצבע תעשה על אלמנט כולו או כתיקו�. רודאו
.הכמויות!כמתואר בכתבי, מקומי
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יבוצע מירוק בחומר, או לתקנ, בשטחי ע
 פנימיי בלבד שנדרש להחליק.ב
�או מספר, פע!יבוצע רק בשכבות דקות) שפכטל(המירוק. חרשתי מוכ

זמ�. קו� מקומיעד לקבלת משטח מתוק� וחלק של אלמנט של או כתי, פעמי
�.ייבוש המרק יהיה לפי הוראות היצר

שכבה, הספגה בשמ� חודר: לאחר הסרה 11.03.07צביעה כאמור בסעי�.ג
�.ראשונה ושתי שכבות צבע עליו

:המדידה ותכולת המחיר

.ביחידות!המדידה
המלב�, שפירושו צביעת כל שטחי האלמנט, המחיר כולל את כל האמור לעיל

. ולרבות המירוק, ציפוייוה

צביעת אלמנטי� של נגרות 11.04.02
.ללא הסרה או גירוד, לאחר שטיפה ושפשו� שטחי מבריקי

:העבודה כוללת

.שפשו� שטחי מבריקי.א

.שטיפת כל משטחי הע
.ב

אזי.ג בירור א הצבע הקיי אינו צבע על בסיס פוליאורטני או צבע אלקידי כי
עלל א נית� לצבעו בצבע אקרילי ויש צור# לייש אותה המערכת שהתקיימה


.מערכת צבע סינתטי לפי הוראות היצר�!פני הע

.צבע יסוד סינתטי ומעליו צבע עליו� סינתטי!צביעת שכבה ראשונה.ד
�.הצביעה לפי הוראות היצר

:המדידה ותכולת המחיר

.יחידה במטרי רבועי או לפי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת חלונות ודלתות חדשי� 11.04.03

:העבודה כוללת

.לגבי מירוק 11.04.01כאמור בסעי�.א

ב.ב 
:שכבות4!צביעת משטחי ע

.לפי הוראות היצר�!הצביעה וזמני ייבוש. שתי שכבות צבע יסוד סינתטי!
.ל"כנ!הצביעה וזמני ייבוש. טי מבריקשתי שכבות צבע עליו� סינת!

:המדידה ותכולת המחיר

.המדידה ביחידות
כ� כולל המחיר!כמו. לרבות מירוק שטחי פני, המחיר כולל את כל האמור לעיל

.המלב� והציפויי, צביעת כל שטחי האלמנט

וכד�צביעת שטחי נגרות חיצוניי� 11.04.04 'תריסי�

:ללתהעבודה כו

.וללא מירוק, גירוד צבע קיי, 11.04.01כאמור בסעי�.א

ב.ב 
.לעיל'ד 11.04.02כאמור בסעי�!שכבות3!צביעת משטחי ע
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:המדידה ותכולת המחיר

.המדידה במטרי רבועי
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

")פנלי�("צביעת שיפולי� 11.04.05

:העבודה כוללת

.הכמויות!כמצויי� בכתב, או הסרה וניקוי, גירוד הצבע הקיי וניקוי.א

שכבה ראשונה ושתי שכבות צבע: לאחר הגירוד 11.03.07צביעה כאמור בסעי�.ב
�.עליו

ב!ללא הסרה .לעיל 11.04.02!כאמור

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת דלתות כניסה דירתיות 11.04.06

:העבודה כוללת

.לעיל 11.04.01הכל כאמור בסעי�

:המדידה ותכולת המחיר

.ביחידות!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת ארונות מטבח או כבסי� 11.04.07

:העבודה כוללת

ג, לעיל 11.04.01כאמור בסעי� ירוד הצבע הקיי משני הצדדי ומירוק הצד כולל
.או שפשו� צבע מבריק מהצד החיצוני בלבד, החיצוני בלבד

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת בלכה שקופה 11.04.08

:העבודה כוללת

ק שפשו�.א .יי וגילוי משטח ע
 נקיבנייר זכוכית להסרת כל פיל

.לפי הוראות היצר�!הדילול והצביעה. שתי שכבות לכה שקופה על ע
 יבש.ב

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל
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צביעת אלמנטי� מפלדה או מייצקת� 11.05פרק�תת 11.05

כללי 11.05.00

.פרק זה מתייחסי לחידוש צביעה על פלדה או על ייצקת! בתתהסעיפי
תכלול הסרת חלודה, של המפרט הכללי 11הכנת הרקע לצביעה בנוס� לאמור בפרק

�:כלהל

הסרת חלודה באמצעי מכניי עד לקבלת משטח בעל גוו� אפור מתכתי.1
.ניגוב במטלית ספוגה במדלל:או, אחיד

!באמצעי כימיי כגו� מסיר צבע טמבור או רסטהרחקת צבע וחלודה.2
�.אוליאו קניטקס או שווה ער# לפי הוראות היצר

אי� צביעה או חידוש ללא. בהעדר הוראה אחרת תוסר החלודה באמצעי כימיי
.הצביעה תמיד על רקע נקי ויבש. הכנת רקע

פחי� וצינורות פלדה, פרופילי�, צביעת מעקות 11.05.01

:ודה כוללתהעב

.הסרת צבע וחלודה.א

35צביעה בשתי שכבות צבע יסוד אנטיקורוזיבי על בסיס כרומט אב
 בעובי.ב
.כל שכבה לפי הוראות היצר�!מיקרומטר

.מיקרומטר כל שכבה 30שתי שכבות צבע עליו� סינתטי עובי.ג
�.הצבע העליו� מבריק לפי הוראות היצר

:רהמדידה ותכולת המחי

או קוטר, ללא הבחנה בי� צורות הפרופילי או המידות, במטרי אור#!המדידה
. במידות המעקות יצויי� גובה המעקה.'הצינור וכד

.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת אלמנטי� מפלדה או מייצקת 11.05.02
וכורש, סורגי, תריסי וכ� סבכות, חלונות, דלתות: חלקי מסגרות! .'תות

:העבודה כוללת

.הסרת חלודה.א

.מכל צידי האלמנט, לעיל 11.05.01צביעה כאמור בסעי�.ב

:המדידה ותכולת המחיר

.הנמדדי מצד אחד, במטרי רבועי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

צביעת צינורות מי גש� מפח מגולב� 11.05.03

:העבודה כוללת

זר, שפשו� וגירוד להסרת צבע: הכנת פלדה מגולבנת.א עקבות. לכלו# וחומר
.שומ� ואבק יורחקו על ידי ניגוב במטלית ספוגה במדלל
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הנקייה והיבשה תיצבע בשכבה ראשונה של צבע יסוד, הפלדה המגולבנת.ב
העובי וזמ� הייבוש יהיו לפי הוראות, הצביעה. ZNאפוקסי כדוגמת אוניסיל 

�.היצר

הכל!כדוגמתה סופרלק או צבע פוליאורטני!שתי שכבות צבע עליו� סינתטי.ג
�.לפי הוראות היצר

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי אור#!המדידה
. המחיר כולל את כל האמור לעיל ללא הבדל קוטר או חת# הצינור

צבע על צינורות מי גש� 11.05.04 תיקוני
.בי מפח פלדה מגולב�על מרז!

:העבודה כוללת

.'א 11.05.03הכנת הפלדה המגולבנת כאמור בסעי�.א

כאמור בסעי�! ZNכדוגמת אוניסיל, טיפול מקומי בצבע יסוד אפוקסי.ב
. א# רק במקומות בה נחש� השטח המגולב�,'ב 11.05.03

.הוראות היצר� לפי, כדוגמת סופרלק, שתי שכבות צבע עליו� סינתטי.ג

:המדידה ותכולת המחיר

.11.05.03כאמור בסעי�

צבע על צינורות מי� ודלוחי� מגולבני� 11.05.05 תיקוני

:העבודה כוללת

.א# רק שכבה אחת של צבע עליו�, לעיל 11.05.03הכל כאמור בסעי�

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי!המדידה
א .ת כל האמור לעיל ללא הבדל קוטר הצינורהמחיר כולל

צביעת צנרת מפלדה או מייצקת 11.05.06
!�.גלויי על החזיתות, של מי דלוחי� או שופכי

:העבודה כוללת

.'א 11.05.01כאמור בסעי�.א

.שתי שכבות צבע אנטיקורוזיבי ושתי שכבות צבע עליו� כדוגמת סופרלק.ב

:ירהמדידה ותכולת המח

.במטרי והמחיר כולל את כל האמור לעיל ללא הבדל קוטר הצינור!המדידה

צביעת מערכות סולאריות 11.05.07

:העבודה כוללת

.הסרת צבע וחלודה.א
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.מבריקה!השכבה העליונה. צבע יסוד סינתטי ושתי שכבות צבע סינתטי.ב

:המדידה ותכולת המחיר

.קומפלט!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

)רדיאטורי�(צביעת גופי חימו� ביתיי� 11.05.08

:העבודה כוללת

ניקוי מכל. ניקוי שטחי רדיאטורי מצבע מתקל� וחלודה בעזרת נייר זכוכית.א
.לכלו# ואבק בעזרת מטלית ספוגה במדלל, חומר זר

בח.ב .גמר מבריק.ושתי שכבות צבע מיוחד לרדיאטורי העומד

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
.המחיר כולל את כל האמור לעיל

עבודות שונות� 11.06פרק�תת 11.06

הסרת טפטי� מקירות 11.06.01

:העבודה כוללת

.הסרת הטפטי מרופטי משטח הקירות באמצעות שפכטל.א

זה 09האמור בפרק תיקוני חורי בטיח לפי.ב .של מפרט טכני

 במקרה. עו בשפכטל במרק מוכ� מראשהחלקת ויישור פני הקירות שנפג.ג
במספר .P.V.Aיישורו בעזרת מרק על בסיס!משטח הקיר אינו חלק די הצור#ו

.שכבות כנדרש והחלקתו בנייר זכוכית

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
.כולל את כל האמור לעיל המחיר

יישור קירות פני� בשפכטל 11.06.02

:העבודה כוללת

עד לקבלת פני שטח חלקי.א .יישור פני קירות בעזרת שפכטל

.לעיל'ג 11.06.01ראה סעי�!החלקה ויישור פני הקירות שנפגעו.ב

:המדידה ותכולת המחיר

.במטרי רבועי!המדידה
כ .ולל את כל האמור לעילהמחיר
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בחזיתות בנייני�, הסדרת צינורות וכבלי� 11.06.03

:העבודה כוללת

, מי(יישור והכוונה לצירי אופקיי ואנכיי של צינורות וכבלי למיניה.א
�כ, והצמדת לקיר החזית בחבקי,)ב"ויזיה וכיווטל, טלפו !במרווחי של

חז.'מ0.1 , מי(האוויר!קי ועשויי מחומר עמיד בתנאי מזג החבקי יהיו
.חלודיאמצעי החיזוק יהיו בלתי).'שמש וכד

לזה.ב כגו� שני צינורות(יאוגדו בקבוצות, צינורות וכבלי סמוכי מאוד זה
.ויוצמדו בחבק אחד) וכבל כקבוצה אחת

:המדידה ותכולת המחיר

צ!המדידה  בודדי המוצמדי לקירנורות וכבלייבמטרי של.

 או

או, ללא הבדל במספר הצינורות, במטרי של קבוצה מוסדרת ומוצמדת לקיר
בקוטריההכבלי בקבוצה או.

 1996דצמבר

 /keren/alecxsמפרט טכני/11פרק


