Kronowall 3D

אנא קרא את הוראות ההרכבה הללו לפני ההרכבה ובמהלכה.
בדוק לפני ובמהלך הרכבה את מצב הלוחות תחת תנאי תאורה אופטימליים ,אם זוהה פגם ,אל תשתמש במוצר
ותודיע על כך לחנות בה רכשת את המוצר.

הכנות לפני ההרכבה:
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• אקלום )תמונה (1
 °יש לאחסן את החבילות  48שעות ,באותם תנאי
אקלים )לחות וטמפרטורה( כפי שיהיו במהלך
ההרכבה.
 °יש לדאוג למרווחים בין החבילות ובסיבוב של 90
מעלות בין השכבות.
 °טמפרטורת החדר תהיה  15עד  30מעלות צלזיוס ולחות אוויר היחסית של  40%עד 70%

• אתר ההתקנה
 Kronowall 3D °אינו מתאים לשימוש באזורים חיצוניים או בחדרים רטובים!
 °על הקירות עליהם מרכיבים את הלוחות ,להיות ישרים ושטוחים ,חזקים מספיק לשאת בעומס המוצר ) 10ק"ג
למ"ר( ,יבשים ,ללא סדקים ,נקיים )ללא חומרים מפרידים ,כמו למשל טפט(.

הרכבה:
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• קונסטרוקציה
 °ע"מ להרכיב את לוחות  Kronowall 3Dיש להרכיב
קודם על הקיר קונסטרוקציה הבנויה מקורות עץ
)למשל ,קורות מעץ אורן מוקצע בעובי  4.5ס"מ
ובעובי  2ס"מ(.
 °את הקורות יש לעגן לקיר בברגים מתאימים שיעמדו
בעומס של  10ק"ג למ"ר.
 °מתחילים בהרכבת השורה האופקית התחתונה,
מקצה אחד לשני ובהמשך את השורות שמעליה,
במרווחים של  40ס"מ בין השורות )תמונה .(2
 °לאחר השלמת הקורות האופקיות ,מרכיבים עליהם
קורות אנכיות ,מקצה לקצה ,גם הם במרווחים של
 40ס"מ )תמונה (3

3

• הרכבת לוחות
בתלת מימד

3D

Kronowall
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 °יש לוודא ההתקנה ללא לחץ על הלוחות .כדי
להבטיח זאת ,יש להשאיר רווח של לפחות  15מ"מ,
בין הלוחות לרצפה ,לקירות בצדדים ,מעמודים,
ממשקופים ,מקורות ,צינורות רדיאטור וכדומה
)תמונה .(4
 °התחל בהרכבת מחברי המתכת .עבור כל שורת
לוחות ,יש להרכיב מחבר בכל קורה עומדת של
הקונסטרוקציה .מתחילים בשורה התחתונה
ומומלץ לסמן מראש את מיקום המחברים ,תוך
שימוש בפלס )תמונה (5
 °את המחבר מחברים עם בורג )או מסמרים ,או
אקדח סיכות( ,כאשר הצד הסגור שלו פונה כלפי
מטה והצד הפתוח כלפי מעלה )תמונה .(6
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 °לאחר שמסיימים להרכיב את המחברים של כל
השורה התחתונה ,מרכיבים עליהם את הלוחות
מצד אחד לשני ,ע"י הכנסת השקע שבלוח לתקע
שבמחבר .בשורה ראשונה זו מומלץ לעבוד במישור
אחיד )מישור  .(1יש לשמור על מרחק של  15מ"מ
מהקירות שבצדדים ,או כל חפץ קבוע אחר.
 °ע"מ להתאים את הלוח האחרון ,למרחק שנותר עד
הקיר ,יש לסובב אותו ב 180-מעלות עבור חיתוך
המותאם למרחק )תמונה  .(7אורך לוח זה חייב
להיות לפחות  50ס"מ ,ע"מ שהוא יהיה מורכב על
שני מחברים .במידה והמרחק קטן מ 50-ס"מ ,יש
לקצר את הלוח הראשון שהורכב בהתאם ,ע"מ
לאפשר את האורך הנדרש.
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 °לפני הרכבת השורה השנייה ,יש להרכיב מחברים
על גבי כל קורה אנכית .המחברים הפעם יורכבו
כאשר הצד הפתוח פונה כלפי מטה ותקע המחבר
מוכנס לשקע הלוח התחתון )תמונות  8ו (9
 °התחל את הרכבת הלוחות של השורה השנייה עם
חצי לוח )או שארית הלוח של השורה הראשונה,
במידה ואורכו לפחות  50ס"מ( ,ע"י הרכבת השקע
שלו ע"ג התקע של הלוח התחתון )תמונה .(10
בהרכבת לוח זה נוצר מישור נוסף )מישור .(2המשך
בלוחות שלמים וסיים כאמור בשורה הראשונה.
 °לפני הרכבת השורה השלישית ,יש להרכיב מחברים
על גבי כל קורה אנכית .המחברים הפעם יורכבו
כאשר הצד הסגור פונה כלפי מטה ותקע המחבר
מוכנס לשקע הלוח התחתון )תמונה (11
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 °השורה השלישית מורכבת בעקרון כמו השורה הראשונה
)מישור  ,(1אבל ניתן לשלב בה לוחות במישור נוסף )מישור (3
כמתואר בתמונה  .12כמות ואורך הלוחות שיורכבו במישור ,3
הינן לבחירתך והחלטתך .ע"מ להבטיח את יציבות הלוחות
במישור  ,3מומלץ להתחיל שורה זו ,עם לוח במישור  .1ללוחות
בשורה זו המורכבים במישור  ,1יש להרכיב את המחברים
כאשר הצד הסגור פונה כלפי מעלה )תמונה .(13
 °לוחות המורכבים במישור  3ניתנים לחיבור ע"י שימוש
במחברים כאשר הצד הפתוח פונה כלפי מעלה )תמונה .(14
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 °בדרך כלל ,השורה התחתונה הראשונה חייבת להתחיל
במישור  ,1השורה שמעליה במישור  2ומהשורה השלישית
ניתן לשלב גם לוחות במישור  .3יחד עם זאת ,ניתן לוותר על
מישור  3ולבצע התקנה מלאה עם לוחות במישורים  1ו2-
בלבד )תמונה (15

• הרכבת לוחות Kronowall 3D
רעפים.

בדוגמת
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 °הרכבת הלוחות בשיטה זו מאופיינת בעובדה כי הלוחות
מחוברים אופקית לקיר ,כול שורה במישור אחיד ומבנה
הרעפים מושג עקב החפיפות בצדדים הארוכים של הלוחות
)תמונה .(16
 °גם בשיטה זו יש לוודא ההתקנה ללא לחץ על הלוחות ,עם
רווח של לפחות  15מ"מ כאמור לעיל.
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 °את המחברים מרכיבים כאשר הצד הסגור שלהם פונה
למעלה )תמונה  ,(17יש לסמן מיקום עם פלס )כאמור לעיל(
ועליהם מרכיבים את לוחות השורה הראשונה במישור אחד
)כמתואר לעיל(.
 °ע"ג לוחות השורה הראשונה מרכיבים מחברים כאשר הצד
הסגור שלהם פונה למעלה )תמונה .(17
 °את השורה השנייה מתחילים עם חצי לוח )או שארית הלוח
האחרון מהשורה הראשונה( ,כאשר הצד התחתון של הלוח
מוטה לכיוון החדר ויוצר את מבנה הרעפים .משלימים שורה זו
באותו האופן כשכל הלוחות באותו המישור.
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 °כל שאר השורות מורכבות באותו האופן כמו השורה השנייה.

• ניקוי ואחזקה
 °השתמש במברשת כדי להסיר לכלוך ואבק.
 °לכלוך עיקש ניתן לנגב בסמרטוט רטוב וסחוט היטב .יש
להימנע מהיווצרות של מים עומדים ע"ג הלוחות ובמיוחד על
הקצוות.
 °את הניגוב בסמרטוט סחוט ,יש לעשות לאורך הלוח ,במעקב
אחר הדוגמא.
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