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חידושים במעברי צנרת וכבלים
אירית פורמן*

טרפו.  לחדרי  מים  חדירות  בגין  למבנה   4 טופס  לקבל  ניתן  לא  רבים  במקרים 

להוציא  עמלים  ומהנדסיה  בתחום,  פתרונות  של  נכבד  צרכן  היא  חברת חשמל 

מפרטים מדויקים בנושא חדירות צנרת מעין אלה.

הפתרונות הנפוצים כיום:
יציקת בטון פשוטה שמשמשת למנוע את חדירות המים אל המרתפים וחדרי   #

הטרפו, בתוספת חומר איטום מבחוץ )כושל פעמים רבות(.

הלחמת יריעה בצורת שושנה.  #

חומרים משחתיים ששומרים על גמישות לאורך זמן.  #

אביזרים חרושתיים שאוטמים את המעברים.  #

לפני ביצוע מעבר צנרת וכבלים יש כמה נקודות לתת את הדעת 
עליהן ולבצע תכנון מוקדם:

יש להחליט מראש לאיזה סוג איטום ועמידות אנו נדרשים בכל מעבר: מים,  א. 
מים וגז, אש, או כולם יחדיו.

יש לברר מראש אם החדירה מיועדת להכנסת שרוול שבתוכו יושחלו צנרות  ב. 
וכבלים או שיש בכוונתנו להשחיל במעברים )הקדחים( עצמם.

יש לברר איזה סוג של טיפול בכוונתנו לתת, מכיוון שמכאן נגזרים: ג. 
גודל הקדחים הנדרשים לאביזרים: יש צורך במידות מדויקות של היחס בין   #

קוטר הקדח לקוטר השרוול המוחדר, הצינור או הכבל המוחדר.

מרחקי  המצריכים  שוליים  מהאביזרים  לחלק  הקדחים,  בין  המרחקים   #

העמידות  אפיון  חשמל,  חברת  כמו  המתכננים  דרישות  פי  על  מינימום, 

לאש בצנרת פלסטיק שמצריך תוספות של קולרי קריסה או לחילופין אחוז 

מסוים בנפח של מחסומי אש סביב לחדירה בתוך הקדח - מה שמגדיל 

את קוטר החדירה.

יהיה  ברור מה  לא  עדיין  רבים  הכנות שרוולים או מפתחים לעתיד, במקרים  ד. 
צריך להעביר בהם ולכן מבצעים הכנות עתידיות.

צורך  יש  השנים  לאורך  ולעתים  בנייה,  כדי  תוך  המציאות  מכורח  שינויים  ה. 
בהכנסת כבלים וצנרות נוספים - חשוב לבחור במערכות שמאפשרות זאת.

כדאי  לפני ששוברים  רגע  ויש צורך להעביר צנרת,  כאשר לא בוצעו הכנות  ו. 
לבדוק מה צריך להעביר ואיזה קוטר מפתח יידרש.

איטום למים
בתחום זה מתמודדים יועצים, מפקחים וחברות ביצוע בצורה יומיומית בכל כניסה 

למבנה ובחדירות שגובהן מתחת לקרקע. קיימים סוגי פתרונות שונים ויועצי האיטום 

בוחרים לפי הבנתם וניסיונם, כמו:

וחדרי  המרתפים  אל  המים  חדירות  למניעת  המשמשת  פשוטה  בטון  יציקת   #

הטרפו, בתוספת שכבת איטום מבחוץ.

הלחמת יריעה בצורת שושנה.  #

חומרים משחתיים ששומרים על גמישות לאורך זמן.  #

אביזרים חרושתיים שאוטמים את המעברים.  #

דורשות מחברת  כך  ואחר  פתרונות בשטח  החברות מאלתרות  רבים  במקרים 

האיטום למצוא פתרון לבעיה שנוצרה.

חברת BEELE, שהחלה את דרכה בתחום איטום למים בסביבה רווית מים, המשיכה 

בעיקר דרך המספנות השונות גם לתחום מעברים עמידים לאש.

עמידות לאש
נושא האש הפך לנושא בוער במחוזותינו, תוספת הספרינקלרים לקומות העליונות 

במבנים הגבוהים גררה אחריה חדירות צנרת שיש לטפל בהן גם בתוך הדירות. 
הכותבת היא מנכ"לית חברת מלגול בע"מ, המייבאת ומשווקת פתרונות בנייה המתקדמים   *

בעולם בתחומי איטום, בידוד ותשתית.

וגז  למים  אטימות  בליווי  לאש,  עמידות  בעלי  אלמנטים 
הפכו למוצר נדרש בארץ והם מבוצעים כיום בכל מבנה, 
ברב-קומות, בדירות, ממ"דים, במעברים בין קומות, בחדרי 
מדרגות, בכניסות לחדרי טרפו, בחניונים, במוסדות חינוך 

־ובריאות ועוד. הטיפול באזורים אלה משפיע על איכות המ
בנה ואטימותו למים לאורך שנים. על קו מוצרים טכנולוגיים 

חכמים שעוסקים בתחום, בכתבה הבאה
צנרת  של  המעברים  בתחום  חידושים  לגבי  הקוראים  את  יידענו  כשנתיים  לפני 

אדריכלים,  ויותר  יותר  הבנייה  באתרי  פוגשים  כיום  למבנה.  החודרים  וכבלים 

יזמים, חברות פיקוח וקבלנים שמתכננים מראש את המעברים ודואגים להשקיע 

רק  מתמקדים  ולא  עתידיים,  נזקים  מפני  המבנה  על  שיגנו  ומוצרים  בפתרונות 

בפן העיצובי. ההשקעה במוצרים איכותיים וארוכי-טווח חוסכת לאורך זמן פגיעה 

באיכות המבנה, בנקודות שבהן קשה או אי אפשר לבצע תיקונים. ואולם עדיין ניתן 

יוקרתיים, כאשר לדוגמא מבוצעת מריחה של  לראות טיפול כושל, גם במבנים 

מסטיק, שהקבלן משוכנע שהיא "תעשה את העבודה". חמור מכך הוא המצב שבו 

הקבלן רוצה לבצע ואילו היזם מסרב לממן מתוך "חוסר עניין באזורים שלא רואים".

מעברים  באיטום  העוסקים  חכמים  טכנולוגיים  מוצרים  לקו  צוהר  נפתח  בכתבה 
מפני מים, גזים ועמידים לאש, שאינם מוכרים בארץ, אך מוכרים היטב בעולם.

בפרויקטים  ומיושמים  בעולם  מהגבוהים  בסטנדרטים  עומדים  אלה  מוצרים 

מפעלי  שבשבות,  כורים,  בנייה,  חשמל,  חברות  ארצות-הברית,  צי  של: 

בעולם  ומספנות  צנרת  עתירי  תעשייה 

פתרונות  נותנים  המוצרים  ובישראל. 

בהן,  כשלו  אחרים  שמוצרים  לסוגיות 

 BEELE חברת  ידי  על  מיוצרים  והם 

מיכון  שבו  חדשני  במפעל  ההולנדית 
ומעבדות  באירופה,  מהמפותחים 

עצמאיות ברמה גבוהה שמכוני תקנים 

בעולם היו שמחים בהם. החברה נהנית 

מניסיון של למעלה מ-30 שנה בתחום 

פטנטים  ופיתוח  בחדשנות  ומצטיינת 

מוצרי  בעולם.  חומרים מהחדישים  של 

BEELE מיובאים לארץ על ידי חברת מלגול בע"מ.

בימים אלה, לדוגמא, נחתם חוזה עבודה לשלוש שנים 
אירלנד"  צפון  "חשמל  וחברת  ההולנדית  החברה  בין 
המעברים  כל  את  בתוכו  כולל  העבודה  חוזה   .)NIE(
השנים  שלוש  במהלך  וגז.  מים  אטימות  שדורשים 
הללו יהיה עליהם לאטום 7200 מעברי כבלים כל שנה 
באמצעות מעברים בגדלים משתנים החל מ-32 מ"מ 
מפרטים  הגשת  לאחר  נחתם  החוזה  מ"מ.   150 ועד 
החברה  ידי  על  שפורסם  למכרז  מפורטים  טכניים 
שבמהלכו נבחנו מוצרי CSD של חברתBEELE אל מול 
מתחרים אחרים בתחום. התהליך כלל תצוגות תכלית 
והצגות לצוות הטכני של החברה. ההחלטה של חברת 
אלא  נטו  מחיר  שיקולי  על  כולה  התבססה  לא   NIE

מוצר  אין  זו  מבחינה  המוצר.  בביצועי  יותר  התמקדה 
שהוצעה.  המערכת  של  לביצועים  להתקרב  שמצליח 
NIE להוטים להתחיל בפרויקט, וכבר בשבוע הבא יחלו 

.CSD בהכשרת 146 מתקינים של מוצרי
מעצם העובדה שהחברה מכשירה מתקינים בעלי תעודה, 
ניתן להבין כי התייחסותה למקצועיות ולרמת הביצוע היא 
למספר  רק  מצטמצמת  ואינה  ראשון,  עדיפות  בסדר 
המכירות שביכולתה לבצע. וזאת בהשוואה למה שקורה 
בארצנו, כאשר איטום חדירות צנרת וכבלים במבנים לגז 

מים ואש הנו נושא כאוב ורב אילתורים.
בעולם רואים במוצרים בעלי עמידות לאש, מוצרי איטום 
סוגי  כשלושה  וגז  למים  אטימות  בעלי  ומוצרים  למים 
מוצרים נפרדים זה מזה. בישראל, יועצים, ובעיקר קבלנים 
למים  וכבלים עמידים לאש  צנרת  מעברי  רוצים  ויזמים, 

וגז גם באזורים שכלל לא נדרשת שם עמידות לאש.
וגז  למים  אטימות  בליווי  לאש,  עמידות  בעלי  אלמנטים 
מבנה  בכל  מבוצעים  והם  בארץ,  נדרש  למוצר  הפכו 
בין  במעברים  הממ"ד,  בחדר  דירה  בכל  רב-קומות, 
קומות, בחדרי מדרגות, בכניסות לחדרי טרפו בבניינים, 
מקום  בכל  ובעצם  ובריאות  חינוך  במוסדות  בחניונים, 

סביבנו.
הטיפול באזורים אלה משפיע על איכות המבנה ואטימותו 
וכבלים  צינורות  נכנסים  שאליהם  במרתפים   - למים 
שונים, כמו אזורים שעליהם אחראית חברת חשמל, ואשר 

מערכות של חב' BEELE בעלי עמידות לאש, מים וגז המיובאים ע"י מלגול בע"מ

4 - מערכת שרוולים חדשה האוטמת את עצמה למעבר אש אף ללא משחה

2 - מערכת שרוולי NOFIRNO למעברים עמידים לאש, מים וגז בתוספת משחה

3 - מצד האש נמדדו 700 מעלות צלסיוס ומצדו השני של השרוול 200 מעלות בלבד

1 - מערכות שרוולי RISWAT בלוויית 
משחת DRIFIL לאיטום למים
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חידושים במעברי צנרת וכבלים
אירית פורמן*

טרפו.  לחדרי  מים  חדירות  בגין  למבנה   4 טופס  לקבל  ניתן  לא  רבים  במקרים 

להוציא  עמלים  ומהנדסיה  בתחום,  פתרונות  של  נכבד  צרכן  היא  חברת חשמל 

מפרטים מדויקים בנושא חדירות צנרת מעין אלה.

הפתרונות הנפוצים כיום:
יציקת בטון פשוטה שמשמשת למנוע את חדירות המים אל המרתפים וחדרי   #

הטרפו, בתוספת חומר איטום מבחוץ )כושל פעמים רבות(.

הלחמת יריעה בצורת שושנה.  #

חומרים משחתיים ששומרים על גמישות לאורך זמן.  #

אביזרים חרושתיים שאוטמים את המעברים.  #

לפני ביצוע מעבר צנרת וכבלים יש כמה נקודות לתת את הדעת 
עליהן ולבצע תכנון מוקדם:

יש להחליט מראש לאיזה סוג איטום ועמידות אנו נדרשים בכל מעבר: מים,  א. 
מים וגז, אש, או כולם יחדיו.

יש לברר מראש אם החדירה מיועדת להכנסת שרוול שבתוכו יושחלו צנרות  ב. 
וכבלים או שיש בכוונתנו להשחיל במעברים )הקדחים( עצמם.

יש לברר איזה סוג של טיפול בכוונתנו לתת, מכיוון שמכאן נגזרים: ג. 
גודל הקדחים הנדרשים לאביזרים: יש צורך במידות מדויקות של היחס בין   #

קוטר הקדח לקוטר השרוול המוחדר, הצינור או הכבל המוחדר.

מרחקי  המצריכים  שוליים  מהאביזרים  לחלק  הקדחים,  בין  המרחקים   #

העמידות  אפיון  חשמל,  חברת  כמו  המתכננים  דרישות  פי  על  מינימום, 

לאש בצנרת פלסטיק שמצריך תוספות של קולרי קריסה או לחילופין אחוז 

מסוים בנפח של מחסומי אש סביב לחדירה בתוך הקדח - מה שמגדיל 

את קוטר החדירה.

יהיה  ברור מה  לא  עדיין  רבים  הכנות שרוולים או מפתחים לעתיד, במקרים  ד. 
צריך להעביר בהם ולכן מבצעים הכנות עתידיות.

צורך  יש  השנים  לאורך  ולעתים  בנייה,  כדי  תוך  המציאות  מכורח  שינויים  ה. 
בהכנסת כבלים וצנרות נוספים - חשוב לבחור במערכות שמאפשרות זאת.

כדאי  לפני ששוברים  רגע  ויש צורך להעביר צנרת,  כאשר לא בוצעו הכנות  ו. 
לבדוק מה צריך להעביר ואיזה קוטר מפתח יידרש.

איטום למים
בתחום זה מתמודדים יועצים, מפקחים וחברות ביצוע בצורה יומיומית בכל כניסה 

למבנה ובחדירות שגובהן מתחת לקרקע. קיימים סוגי פתרונות שונים ויועצי האיטום 

בוחרים לפי הבנתם וניסיונם, כמו:

וחדרי  המרתפים  אל  המים  חדירות  למניעת  המשמשת  פשוטה  בטון  יציקת   #

הטרפו, בתוספת שכבת איטום מבחוץ.

הלחמת יריעה בצורת שושנה.  #

חומרים משחתיים ששומרים על גמישות לאורך זמן.  #

אביזרים חרושתיים שאוטמים את המעברים.  #

דורשות מחברת  כך  ואחר  פתרונות בשטח  החברות מאלתרות  רבים  במקרים 

האיטום למצוא פתרון לבעיה שנוצרה.

חברת BEELE, שהחלה את דרכה בתחום איטום למים בסביבה רווית מים, המשיכה 

בעיקר דרך המספנות השונות גם לתחום מעברים עמידים לאש.

עמידות לאש
נושא האש הפך לנושא בוער במחוזותינו, תוספת הספרינקלרים לקומות העליונות 

במבנים הגבוהים גררה אחריה חדירות צנרת שיש לטפל בהן גם בתוך הדירות. 
הכותבת היא מנכ"לית חברת מלגול בע"מ, המייבאת ומשווקת פתרונות בנייה המתקדמים   *

בעולם בתחומי איטום, בידוד ותשתית.

וגז  למים  אטימות  בליווי  לאש,  עמידות  בעלי  אלמנטים 
הפכו למוצר נדרש בארץ והם מבוצעים כיום בכל מבנה, 
ברב-קומות, בדירות, ממ"דים, במעברים בין קומות, בחדרי 
מדרגות, בכניסות לחדרי טרפו, בחניונים, במוסדות חינוך 

־ובריאות ועוד. הטיפול באזורים אלה משפיע על איכות המ
בנה ואטימותו למים לאורך שנים. על קו מוצרים טכנולוגיים 

חכמים שעוסקים בתחום, בכתבה הבאה
צנרת  של  המעברים  בתחום  חידושים  לגבי  הקוראים  את  יידענו  כשנתיים  לפני 

אדריכלים,  ויותר  יותר  הבנייה  באתרי  פוגשים  כיום  למבנה.  החודרים  וכבלים 

יזמים, חברות פיקוח וקבלנים שמתכננים מראש את המעברים ודואגים להשקיע 

רק  מתמקדים  ולא  עתידיים,  נזקים  מפני  המבנה  על  שיגנו  ומוצרים  בפתרונות 

בפן העיצובי. ההשקעה במוצרים איכותיים וארוכי-טווח חוסכת לאורך זמן פגיעה 

באיכות המבנה, בנקודות שבהן קשה או אי אפשר לבצע תיקונים. ואולם עדיין ניתן 

יוקרתיים, כאשר לדוגמא מבוצעת מריחה של  לראות טיפול כושל, גם במבנים 

מסטיק, שהקבלן משוכנע שהיא "תעשה את העבודה". חמור מכך הוא המצב שבו 

הקבלן רוצה לבצע ואילו היזם מסרב לממן מתוך "חוסר עניין באזורים שלא רואים".

מעברים  באיטום  העוסקים  חכמים  טכנולוגיים  מוצרים  לקו  צוהר  נפתח  בכתבה 
מפני מים, גזים ועמידים לאש, שאינם מוכרים בארץ, אך מוכרים היטב בעולם.

בפרויקטים  ומיושמים  בעולם  מהגבוהים  בסטנדרטים  עומדים  אלה  מוצרים 

מפעלי  שבשבות,  כורים,  בנייה,  חשמל,  חברות  ארצות-הברית,  צי  של: 

בעולם  ומספנות  צנרת  עתירי  תעשייה 

פתרונות  נותנים  המוצרים  ובישראל. 

בהן,  כשלו  אחרים  שמוצרים  לסוגיות 

 BEELE חברת  ידי  על  מיוצרים  והם 

מיכון  שבו  חדשני  במפעל  ההולנדית 
ומעבדות  באירופה,  מהמפותחים 

עצמאיות ברמה גבוהה שמכוני תקנים 

בעולם היו שמחים בהם. החברה נהנית 

מניסיון של למעלה מ-30 שנה בתחום 

פטנטים  ופיתוח  בחדשנות  ומצטיינת 

מוצרי  בעולם.  חומרים מהחדישים  של 

BEELE מיובאים לארץ על ידי חברת מלגול בע"מ.

בימים אלה, לדוגמא, נחתם חוזה עבודה לשלוש שנים 
אירלנד"  צפון  "חשמל  וחברת  ההולנדית  החברה  בין 
המעברים  כל  את  בתוכו  כולל  העבודה  חוזה   .)NIE(
השנים  שלוש  במהלך  וגז.  מים  אטימות  שדורשים 
הללו יהיה עליהם לאטום 7200 מעברי כבלים כל שנה 
באמצעות מעברים בגדלים משתנים החל מ-32 מ"מ 
מפרטים  הגשת  לאחר  נחתם  החוזה  מ"מ.   150 ועד 
החברה  ידי  על  שפורסם  למכרז  מפורטים  טכניים 
שבמהלכו נבחנו מוצרי CSD של חברתBEELE אל מול 
מתחרים אחרים בתחום. התהליך כלל תצוגות תכלית 
והצגות לצוות הטכני של החברה. ההחלטה של חברת 
אלא  נטו  מחיר  שיקולי  על  כולה  התבססה  לא   NIE

מוצר  אין  זו  מבחינה  המוצר.  בביצועי  יותר  התמקדה 
שהוצעה.  המערכת  של  לביצועים  להתקרב  שמצליח 
NIE להוטים להתחיל בפרויקט, וכבר בשבוע הבא יחלו 

.CSD בהכשרת 146 מתקינים של מוצרי
מעצם העובדה שהחברה מכשירה מתקינים בעלי תעודה, 
ניתן להבין כי התייחסותה למקצועיות ולרמת הביצוע היא 
למספר  רק  מצטמצמת  ואינה  ראשון,  עדיפות  בסדר 
המכירות שביכולתה לבצע. וזאת בהשוואה למה שקורה 
בארצנו, כאשר איטום חדירות צנרת וכבלים במבנים לגז 

מים ואש הנו נושא כאוב ורב אילתורים.
בעולם רואים במוצרים בעלי עמידות לאש, מוצרי איטום 
סוגי  כשלושה  וגז  למים  אטימות  בעלי  ומוצרים  למים 
מוצרים נפרדים זה מזה. בישראל, יועצים, ובעיקר קבלנים 
למים  וכבלים עמידים לאש  צנרת  מעברי  רוצים  ויזמים, 

וגז גם באזורים שכלל לא נדרשת שם עמידות לאש.
וגז  למים  אטימות  בליווי  לאש,  עמידות  בעלי  אלמנטים 
מבנה  בכל  מבוצעים  והם  בארץ,  נדרש  למוצר  הפכו 
בין  במעברים  הממ"ד,  בחדר  דירה  בכל  רב-קומות, 
קומות, בחדרי מדרגות, בכניסות לחדרי טרפו בבניינים, 
מקום  בכל  ובעצם  ובריאות  חינוך  במוסדות  בחניונים, 

סביבנו.
הטיפול באזורים אלה משפיע על איכות המבנה ואטימותו 
וכבלים  צינורות  נכנסים  שאליהם  במרתפים   - למים 
שונים, כמו אזורים שעליהם אחראית חברת חשמל, ואשר 

מערכות של חב' BEELE בעלי עמידות לאש, מים וגז המיובאים ע"י מלגול בע"מ

4 - מערכת שרוולים חדשה האוטמת את עצמה למעבר אש אף ללא משחה

2 - מערכת שרוולי NOFIRNO למעברים עמידים לאש, מים וגז בתוספת משחה

3 - מצד האש נמדדו 700 מעלות צלסיוס ומצדו השני של השרוול 200 מעלות בלבד

1 - מערכות שרוולי RISWAT בלוויית 
משחת DRIFIL לאיטום למים
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המוצרים שנציג נותנים פתרונות לתחום האש, הגז והמים.

ניתן לראות כיצד אפילו ללא משחה,  ו-7   6 בתמונות 

השרוולים.  של  האחר  לצד  עוברת  אינה  האש 

למעלה מ-700 מעלות  היא  האש  בצד  הטמפרטורה 

צלסיוס, וכ-15 ס"מ מצדו האחר של שרוולי המילוי היא 

רק 200 מעלות ומעט מאוד עשן. על גבי השרוולים יש 

להוסיף גם מריחת משחה מתאימה.

עמידות לגז
עם  לממ"דים  שמתאימים  באלמנטים  בעיקר  מדובר 

התאמה למפרט פיקוד העורף. אטמים למעברי צנרת 
חודרת נמצאים בשימוש בכניסות לממ"דים ולאזורים 

צנרת  של  בכניסות  לטפל  נועדו  האלמנטים  מוגנים. 

כיבוי  ומערכות  אוויר  סינון  מיזוג,  למערכות  וכבלים 

אש.

על פי הוראות של כיבוי אש, במבנים מעל 30 מטר 

מהקומה  כבר  ספרינקלרים  מערכות  נדרשות  גובה, 

הראשונה.

למעבר צנרות הספרינקלרים לחדרים מוגנים 
ניתן להשתמש ב:

נגד  פרט של אטם גומי לחיץ לצורך איטום הממ"ד  א. 
גזים.

גומי  שרוולי  המשלבות  מתקדמות  מערכות  ב. 
 - ס"מ   2 בעובי  איטום  ומשחת  ס"מ   5 באורך 
במשך  לאש  אטימות  ובעלת  ולגז  למים  אטומה 

יותר משעתיים.
טיפול במעבר הצנרת ובמעבר הכבלים עם משחה  ג. 
העורף,  פיקוד  ידי  על  המאושרת  ס"מ   5 בעובי 
באשר  התקנים  מכון  בבדיקות  עומדת  המשחה 

ללחץ הדרוש.
בכל  ממ"ד  לכל  תקינות  בדיקות  מבצע  העורף  פיקוד 

מבנה וחשוב ביותר שההתקנה תיעשה כהלכה, בעזרת 
אלמנטים נכונים ובאיכות התקנה גבוהה.

בעיות שנתקלים בהן ביומיום:
אינם במקום הנכון כשמשווים  ואזור המעברים  הקדחים 

תכנון לביצוע; הצנרת אינה בדיוק ממורכזת; לעתים גודל 

הקדח אינו מתאים לצנרת שצריך להחדיר ואז... שוברים 

ומגדילים.

ניתן לראות חיבור של כמה קדחים   7 בתמונה מספר 
ומשחה  שרוולים   NOFIRNO שמערכת  )מצב  יחדיו 

מתגברים עליו בקלות(. במקרים אלה יש למצוא פתרון 
חלופי.

בביצוע חדירת צנרת או כבלים בשלב הבנייה, 
עלינו לתת את הדעת:

את  ייצרה   BEELE חברת  ליציקה.   CSD שרוול  א. 
השרוולים להכנסה ליציקות הבטון מראש. מדובר 

5 - אטם SLIPSIL עמיד לאש ואטום למים ולגז

6 - קדחים קיימים וצנרת לא ממרוכזת - מצב נפוץ בשטח

BEELE 7 - קדחים שהורחבו ואף חוברו בהתאם לצנרת - ניתן לטיפול במערכות
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צנרת  במערכת 

בטון  בתוך  ליציקה 

מפלסטיק  המיוצרת 

הולם,  בפני  עמיד 

לכוונון  ושניתנת 

כולל  )אורך( 

להארכות  מחברים 

לבטון.  וקיבועים 

כמחסום  משמשים 
בפני חדירות מים וכקיבוע של הצנרת לבטון. זוהי ערכה מודולארית פורצת 
דרך במערכות לאיטום. יש להבין שהחדרת צנרת ללא מובילים עברה מן 

.)HR - העולם. )יש שרוולים עמידים לאש

 SLIPSIL אטמי  ב. 
 CSD תואמים לשרוולי
 - בבטון  לקדחים  או 
המוחדרת  הצנרת 

במידות  מיוצרת 

בדיוק  המתאימות 

לאטמים  לאטמים. 

שלמה  סדרה  אלה 

של קטרים ואפשרויות 

מוכנות  לחדירת 

לצנרות ולכבלים.

שרוולי מילוי NOFIRNO כאשר הקדח אינו בעל צורה מדויקת או כאשר הצנרת  ג. 
או הכבלים אינם ממורכזים, ניתן להשתמש בשרוולי מילוי המותאמים ליישום 
למים  לעמידות 

לעמידות לגז ולאש.
מדובר  כאשר  ד. 
צנרת  בהחדרת 
צורך  ויש  פלסטיק 
יש  לאש  בעמידות 
בקולרי  להשתמש 

 CRUSHER קריסה 
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אשר סוגרים את מפתח הצנרת בעת פגישה עם חום 

רב ואינם מאפשרים את מעבר האש אל המבנה.

בתמונה 12 ניתן לראות איך נראית קריסת הצנרת לאחר 

 CRUSHER-המפגש עם חום רב. בתמונה נראה שימוש ב

על גבי צנרת פלסטיק חודרת בקיר.

כמו  בשוק  המוכרות  לבעיות  פתרונות  גם  קיימים   #

חדירות  לחילופין  או  )שרשורי(  קוברה  צנרת  חדירות 

של צנרת הסקה עטופה בחומר מבודד.

חשוב לציין שאין פתרון אחד נכון, כל מקרה הוא לגופו 
אנו  בשוק.  הפתרונות  מגוון  את  ולהכיר  להבין  וחשוב 
מאמינים שככל שיש ידע רב יותר של האפשרויות, כך 
הפרויקט  להצלחת  הנכון  בפתרון  לבחור  הסיכוי  גדל 
בתחום  העוסקים  ציבור  של  המודעות  רמת  וגדלה 

הבנייה. 0

8 - שרוולי CSD המוכנסים כבר ביציקת הבטון

 9 - אטמי SLIPSIL עמידים לאש ואטומים למים ולגז.
מתאים גם לצנרת שכבר מושחלת

10 - שרוולי ומשחת NOFIRNO - פתרון למעברים בכל צורה. 
עמידים לאש ואטומים למים ולגז

11 - קולרי CRUSHER לצנרת פלסטיק, הקורסים בעת מפגש 
עם טמפ' גבוהה וסוגרים את המפתח

12 - בקצה העליון השמאלי - דוגמא לצנרת עליה הותקן 
קולר CRUSHER, לאחר פגישה עם אש


