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נספח 9

מפרט מיוחד לעבודות מסגרות
העבודות נשוא המכרז כוללות בין היתר:
פירוק פלטות פח ע"ג קונסטרוקציה קיימת.
ניקוי אברזיבי או מכני לכל חלקי הקונסטרוקציה הקיימת – עמודים ,קורות וכל אלמנט פלדה הקיים בשטח הגג,
וצביעתם במערכת צבע חדשה ע"פ המצוין במפרט המיוחד.
יודגש כי הטיפול בעמודים יבוצע עד תחתית עמוד ( o.kיסוד)  ,כולל חפירה ידנית/פירוק משתלבות היכן שנדרש
והחזרת מצב לקדמותו בסיום העבודות.
התקנת פלטות פח ע"ג קונסטרוקציה משוקמת ,הפח יהיה מגולוון ע"פ דרישות המפרט.
מחירי היחידה יהיו במ"ר ויכללו את כל העבודות המתוארות במפרט.
חישוב שטח הגג יבוצע במ"ר נטו ,ללא חפיות.
שמירה על מצב קיים:
באחריות הקבלן המבצע לנקוט כל פעולה לשמירת מצבם הפיזי של כל האלמנטים הנמצאים בשטח העבודות,
לרבות כיסוי אזורים לפני צביעה ,ניקוי וסילוק כל פסולת שתיווצר במסגרת העבודה וכל פעולה שיידרש לבצע על
מנת למנוע פגיעה במצב המבנה.
בכל מקרה בו תהיה פגיעה במצב הקיים ,יהיה על הקבלן לתקן את הליקוי על חשבונו ולשביעות רצון המפקח.
לא תהיה לקבלן כל טענה או דרישה כספית עבור החזרת המצב לקדמותו.

מפרט מיוחד לקירוי:
קירוי יבוצע מפח בעובי  4מ"מ בהתאם לקיים  ,מגולוון בטבילה חמה ובהתאם לת"י .918
יש להציג תעודות התאמה לתקן של הספק הנבחר.
החיבור יבוצע בריתוכים או ברגים ויענה על כל הדרישות למניעת חדירת מים בין הפלטות.
הברגים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים במידות תקניות והחורים קדוחים או נקובים,
נקיים ומתאימים לקטרי הברגים.
על הקבלן לסייר בשטח ולבדוק את כל דרכי הגישה ,האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות.
שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן טרם תחילת הביצוע ,ומותנית באישורו של המזמין או מפקח מטעמו.
על הקבלן לנקוט בעת ההרכבה ,בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה.
לקבלן תהיה אחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה
כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.

א ג ף ה נ ד ס ה  Iטל I 08-9929134 .פקס handasa@erc.org.il I 08-9929172

מערכת צבע:
בכל סעיף המפנה לחומר גלם מסוים ,יוכל הקבלן להציע שו"ע טרם הביצוע.
לא יותר שימוש בכל חומר גלם אחר ללא אישור בכתב מהמזמין או מפקח מטעמו.
פלדה שחורה:
שיוף מערכת צבע קיימת בניקוי אברזיבי או מכני ,נישוף וניקוי כהכנה לצבע.
שתי שכבות יסוד מסוג סולקוט אלומיניום בעובי  100מיקרון לכל שכבה ,המתנה בין שכבות מינ'  3שעות.
לאחר מינ'  16שעות מיישום היסוד ,יש לבצע צבע טמגלס  peבעובי מינ' של  60מיקרון ,גוון לבחירת המזמין.
פלדה מגולוונת:
שיוף מערכת צבע קיימת בניקוי אברזיבי או מכני ,נישוף וניקוי כהכנה לצבע.
שתי שכבות יסוד מסוג אקופוקסי  80בעובי  100מיקרון לכל שכבה ,המתנה בין שכבות מינ'  3שעות.
לאחר מינ'  16שעות מיישום היסוד ,יש לבצע צבע טמגלס  peבעובי מינ' של  60מיקרון ,גוון לבחירת המזמין.
מערכת צבע לפלטות פח מגולוונות:
שתי שכבות יסוד מסוג אקופוקסי  80בעובי  100מיקרון לכל שכבה ,המתנה בין שכבות מינ'  3שעות.
לאחר מינ'  16שעות מיישום היסוד  ,יש לבצע טמגלס  peבעובי מינ' של  60מיקרון בשני הצדדים.
לאחר מינ'  16שעות ,יש לבצע שכבה נוספת של טמגלס  peבעובי מינ' של  60מיקרון בצד העליון בלבד.
הכנת משטח מגולוון לצביעה:
הכנת המשטח תתבצע על ידי חספוס פני השטח באמצעות אגרגטים או חספוס מכני באמצעות מברשות פלדה
לעומק של  10-20מיקרון .יש להסיר אבק ומלחי אבץ באמצעות שטיפה במים בלחץ והמתנה לייבוש מלא.
הסרת שומנים תעשה באמצעות שטיפה במדלל מתאים ולאחר מכן ביצוע יסוד וצבע.
תיקוני צבע:
תיקוני צבע מקומיים ,לאחר ריתוך ונזק מכני  ,יש לבצע בהתאם למערכת המקורית.
יש לחספס את השוליים של אזורי התיקון וליצור שיפוע מתון בשוליים.
יש להימנע ממדרגה של צבע בתיקון.
בכל מקום בו נדרש תיקון צבע ייושמו שכבות הצבע לפחות  5ס"מ מעבר לקצה המשטח בו נדרש התיקון
במריחה במברשת יש ליישם שכבות נוספות עד לקבלת העובי הנדרש ,בהשוואה להתזה.
לפני תחילת תיקון ,יש לבדוק התאמת הגוון והברק במקום ניסתר.
יש לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות של  48שעות.
אחריות הקבלן:
אחריות תהיה לשנה אחת מיום מסירת המתקן.
בכל מקרה של קילוף במערכת הצבע ,התנתקות ריתוכים ,קורוזיה וכל נזק אחר שיגרם כתוצאה מביצוע לא מושלם
של העבודות ,יתוקן על ידו ללא טענות ובצורה הטובה ביותר ,תוך פרק זמן המוסכם על המזמין.

