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 כלים
 

 כלים 3.0    

ל שהרשימה שלהלן מיועדת לספק לקבלן ולעובדיו מדריך לסוגי הכלים הדרושים לביצוע מרבית פרויקטים 
NUDURA.  פרויקט, מרביתם חיוניים להשגת בנייה יעילה עם  עבור כללמרות שלא יהיה צורך בכל הכלים
NUDURA. 

 

  כלי בנייה סטנדרטיים 3.1

 

 

                                                             

                                        

                                                              

                                                          

 

  

  

 

 

 

 

  
  

 

  
 
 

 כלי בטון סטנדרטיים 3.2 
 מ"מ 19ויברטור בטון באורך 

 ת בטון(ק)את ליצי חפירהאת 
 מסטלנה שפכטל בטון

 
  

  NUDURAהכלים המומלצים של  3.3   

 

 NUDURAמערכת יישור של                                           ג'גומי מאל
 חותך פלדה מחזקת                                     ומכופף פלדהחותך 

 או סכין חמה מלחם                                 מסור גיזום
 חיתוך וגיזום          אקדח קצף                          

 נטעןמסור חשמלי 
 

  אביזרים שונים 3.4 

 

 רצועות שונות/דיקט                                    קורות למערכת יישור 
 בורג אקס בד                                            ברגים שונים    

 מברג       NUDURAספריי קצף בהרחבה נמוכה של 
 מ"מ( 100) נעילת התבנית הגנת                        מ"מ   25רצועה סיבית באורך 

 
 

  
 

   

 

 מטר סרט מדידה

 צדי קטרפלייר חשמלי/

 קו גיר / קו דיו

 כבל קשירת לולאות

 שרוך

 מקדחה נטענת / פטישון מברגה

 גומי פטיש

 ס"מ 30מסור יד באורך 

 מזמרה

 מסור חרב

 מסור גיזום

 רזרביסכין 

 חור מנעולמסור 

 רמת לייזר / פלס

 נידמסור שולחן 

 ס"מ לפחות 120יד באורך 

 חיתוך פלדהמסור 

 מסגור יסודות ריבוע

 י הברגהביטברגים שונים / 

 או מקור חשמל גנרטור

 שלבים( 3-ו 7)סטנדרטי  יסולם טיפוס

 NUDURAכפי שצוין במדריך המוצרים של  
 יש לוודא שישנם כלים זמינים לכל חבר בצוות הבנייה  

 אנשי צוות הבנייה יכולים לחלוק בכלי העבודה



    חוברת הדרכה למתקין 

 

5
4
 

 כלים

 

 רשימת חומרי בנייה 3.5

 חומרים מתחת לפני האדמה 3.5.1

 NUDURA"קלף והדבק" של  תבטומניו ותיריע                NUDURAיחידות תבנית של 

 חומרי קורות חלון מחזקת                                      תומכת/פלדה 

 NUDURAמערכת יישור של  כבל קשירה                                        

 מ"מ( 25) דבק פיברגלסרצועות                                                

 מ"מ( 100מערכת חיבור קומות                             הגנת נעילת התבנית )

  רצועות שרוולי חדירה לשירות

 

  חומרים מעל פני האדמה 3.5.2
 

 חיפוי קיר חיצוני                  NUDURAיחידות תבנית של 

 NUDURAחומר טיהור של פלדה מחזקת                                       

 NUDURAגלאס סיבי של -אינטר                                מהדקי חיבור אנכי 

 NUDURAקצף בהרחבה נמוכה של   ספרי                      כבל קשירת חומרים         

 קורה חלון / דלת                                רצועות                 

 NUDURAמערכת חיבור קומה / גג                         מערכת היישור של 

 מ"מ( 25) סרט דבק פיברגלסחדירה לשירות                   רצועות שרוולי

 שירת אבן אביזרי ק                מ"מ( 100רצועת הגנת נעילה )

 

  חומרי חיבור לגג 3.5.3
 ניםעוג םברגי

 פלדה משטחי

 תכליתית-מערכת עוגני גג רב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


