
תו
הזהב

מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי
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תיאור המוצרמידהמוצר

בלוק למחיצות פנים שקע-תקע7/10x25x50טרמולוק 7/10 שקע-תקע

חצי בלוק למחיצות פנים שקע-תקע7/10x25x25טרמולוק 7/10 חצי שקע-תקע

בלוק למחיצות פנים שקע-תקע לבניה על ריצוף7/10x25x50טרמולוק 7/10 שקע-תקע קל

חצי בלוק למחיצות פנים שקע-תקע לבניה על ריצוף7/10x25x25טרמולוק 7/10 חצי שקע-תקע קל

בלוק למחיצות פנים שקע-תקע לבן או בחזות צבעונית לגמר סופי7/10x25x50טרמולוק 7/10 שקע-תקע לבן

7/10x12x50טרמולוק 7/10 שקע-תקע וופלה
בלוק למחיצות פנים שקע-תקע בטון/קל/לבן להשלמות בקירות,

ניתן להזמין מידות גובה ייחודיות לפי דרישת הפרוייקט מראש

100-200לינטל
קורת פרופיל אומגה מגולוון ליישור מעל פתחים/דלתות/חלונות,

כתחליף ליציקת חגורות בהפרשים של 10 ס"מ או לפי דרישת הפרוייקט
חומר מוקצף למילוי מרווחים בתום העבודה, בהתאם להנחיית ואישור מהנדס הפרוייקטפוליאוריטן מוקצף

יש להשתמש עפ"י ההוראות המופיעות על השק25 ק"ג שקדבק לטרמולוק

יש להשתמש עפ"י ההוראות המופיעות על השק40 ק"ג שקטיט לפילוס לטרמולוק

יש להשתמש עפ"י ההוראות המופיעות על השק25 ק"ג שקשפכטל רב עובי לטרמולוק

יש להשתמש עפ"י ההוראות המופיעות על השק25 ק"ג שקשפכטל צמנטי לטרמולוק

טרמולוק 7/10 שקע-תקע 4 צדדים-למחיצות

מפרט בניה

בלוק טרמולוק 10 ובלוק טרמולוק 7 שקע-תקע לבניית מחיצות.
מיוצר מבטון או פומיס ומותאם לבניה מהירה בשיטה קונבנציונאלית.

תצורת הבלוק שהינה חיבור "שקע-תקע" משני צידיו והן בחלקיו העליונים,
מאפשרת בניה מהירה ונקיה ללא צורך ביציקות וחגורות.
מאושר לבניה ללא חגורות ע"י מכון התקנים ותקן 1503.

את גמר העבודה על טרמולוק 7/10 ניתן לבצע ע"י שפכטל רב עובי לטרמולוק,
טיח, גבס, שפכטל בטוני או בגר, במהירות, בדיוק מרבי ובחיסכון בעלויות בניה. 

יתרונות
בניה מהירה - תצורת בלוק שקע-תקע המאפשרת חיבור נוח ומהיר של בלוק לבלוק.

חיסכון בזמן - ביצוע מהיר של כל מחיצות הדירה/בית בזמן הקצר ביותר.

חיסכון בעליות - ללא צורך בחגורות )יציקות( מעל פתחים, דלתות וחלונות.
מותאם לשפכטל דק של גבס/שפכטל/בגר.

חוזק מכני - בניה מדוייקת ומהירה מהרצפה עד התקרה כמקשה אחת חזקה ויציבה ע"י שימוש בדבק לבלוק טרמולוק 
המותאם לבניה מהירה ומאפשר תליית משקל רב על הקיר. ניתן לחרוץ, לקדוח ולמסמר ללא חשש! אין צורך באביזרים 

נלווים יקרים.

עמידות במים - מותאם לבניה בחדרים רטובים.
עמידות באש - מוצר בטוני )צמנטי( איכותי וחזק המעכב אש ברמה גבוהה ביותר.

בידוד אקוסטי גבוה - שילוב בין משקל איכותי וחומר צמנטי יוצר בידוד אקוסטי גבוהה.
בידוד אקוסטי גבוה 50 דציבל בבנית קיר כפול.

בנייה

בלוק 

חזק שלא 

נסדק

הכי חזק 

לרעידות 

אדמה

מאושר לבנייה 

ללא חגורות ע"י 

מכון התקנים 

ותקן 1503

טרמודן למי שמבין בבנייה

הבלוק המוביל בתחומו בבידוד אקוסטי בין חדרים



קוץ ברזל 8^ 
לפחות

בחפיפה של
5 ס"מ מכל צד

קוץ ברזל 8^ 
לפחות

בחפיפה של
5 ס"מ מכל צד

קוץ ברזל 8^
לפחות

בחפיפה של
5 ס"מ מכל צד

מרכיבים: טיט לפילוס, דבק צמנטי לטרמולוק

חומר להדבקת טרמולוק: דבק צמנטי/אקרילי להדבקת 
הבלוקים, עפ"י הוראות היישום המופיעות על המוצר. 
יש למרוח על צידי הבלוק משני צידי השקע-תקע בעובי 

של 2-3 מ"מ. 

שלבי ביצוע - פילוס שורה ראשונה

- יש להשתמש בטיט לפילוס של  על ריצפת בטון 
חברת טרמודן, או בטיט צמנטי )1 דבק צמנטי, 1 צמנט 
10-20 מ"מ.  2 חול( עובי שכבת הפילוס  פורטלנד, 

על הריצוף - טרמודן טרמולוק קל בלבד, על הריצוף יש 
להניח רצועת שעם/פלציב ברוחב הבלוק, את השורה 
הראשונה להדביק בדבק צמנטי/אפוקסי בין הבלוק 

לפס שעם/פלציב.

בניית הקיר בלוקי טרמולוק - הבלוקים יבנו בשיטת הבניה, 
כאשר ההפרש בין נדבך לנדבך חצי בלוק. הבלוקים יחוברו 
אחד לשני ע"י חומר להדבקת בלוקי טרמולוק המפורט 
בסעיף 2. יש לנקות את הבלוקים בטרם מריחת הדבק. 

מפרט עבודה מצורף.

חיבור עם תקרה - יש להשאיר מרווח בחלקו העליון של 
הקיר עם תקרת הבטון 1-2 ס"מ. במרווח זה יש למלא 
בפוליאוריטן מוקצף או בטיט למילוי בתום הבניה, או 

בהתאם לדרישות הקונסטרוקטור. 
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לחברה יש אפשרות לעדכן מידי פעם, יש להתעדכן בפרטים לפני ביצוע.

פרט בניה

מפרט בניה
חיבור עם קיר בטון/עמוד בטון/קיר בלוק - הדבקת הבלוק 
טרמולוק עם דבק צמנטי/אקרילי, במרווח בין סיום הבלוק 
אל הקיר יש להשתמש במילוי של פוליאוריטן מוקצף, או 
בטיט למילוי, או בהתאם לדרישות הקונסטרוקטור. יש לעגן 
שורה ראשונה וכל מטר בקוץ ברזל 8Φ לפחות את הבלוק 
לקיר בטון/עמוד בטון/קיר בלוק בחפיפה של 5 ס"מ מכול 

צד )עם דבק אפוקסי(.

חיבור עם בלוק תאי אוטוקלבי 
כפי שמתואר בסעיף 3.5, בנוסף יש לעגן
עם פרופיל עיגון מגלוון כל שורה שנייה.

חיבור בלוקים בפינה -
יש לבנות בשיטת בניה, נדבך לנדבך ולהצמיד.

בבניה של פינה בבלוק טרמולוק 7/10 שקע-תקע - כאשר 
קושרים את הבניה תוך כדי חפיפה של הבלוק כל שורה 
שלישית ומדביקים, יש לסתת את חלקו העליון של התקע 
בבלוק בצורה שתאפשר הנחה מישורית ומפולסת של הבלוק 
הבא אחריו ולמרוח דבק בנקודות ההשקה של הבלוק. יש 

להמשיך בחלוקה זאת לגובה כל הפינה.

חיבור מעל פתחים - יש להשתמש בפרופיל אומגה מגלוון 
)לינטל( של חברת טרמודן. את הלינטל יש להניח בחפיפה 
של 10 ס"מ משני צידי הפתח. במקרה של חיבור עם קיר/
עמוד יש להשתמש בזויתן מתאים ולפלס אותו עם הקיר, 
או שני קוצים 8Φ לפחות ולפלס אותם עם הקיר/עמוד.

W W W . T E R M O D A N . C O . I L

ה
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3.2
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3.9
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3.5

3.3

3.4
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טרמולוק 10 שקע-תקע 4 צדדים

מוצרים נלווים

תיאור המוצריח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

101025
טרמולוק 10 שקע-תקע

4 ח'
10x25x5096

101026
טרמולוק 10 שקע-תקע

חצאים
10x25x25192

101027
טרמולוק 10 שקע-תקע

וופלה
10x12x50192

201005
טרמולוק 10 שקע-תקע

קל
10x25x5096

201026
טרמולוק 10 שקע-תקע

קל חצאים
10x25x25192

A300739לינטלx120לפי הזמנה

6435608
טרמולוק 10 שקע-תקע

לבן
10x25x5096

A30070
שק שפכטל רב עובי

לבלוקי טרמולוק
שקע-תקע

2566 ק"ג

A30071
שק טיט לפילוס

לבלוקי טרמולוק
שקע-תקע

4050 ק"ג

A30072
שק דבק לבן

לבלוקי טרמולוק
שקע-תקע

2564 ק"ג

A30075
שק שפכטל צמנטי

לבלוקי טרמולוק
שקע-תקע

2564 ק"ג

בנייה

טרמודן למי שמבין בבנייה



טרמולוק 7 שקע-תקע 4 צדדים
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תיאור המוצריח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

100725
טרמולוק 7 שקע-תקע

4 ח'
7x25x5096

100831
טרמולוק 7 שקע-תקע

חצאים
7x25x25192

100830
טרמולוק 7 שקע-תקע

וופלה
7x12x50192

200725
טרמולוק 7 שקע-תקע

קל
7x25x5096

200831
טרמולוק 7 שקע-תקע

קל חצאים
7x25x25192

A300946לינטלx120לפי הזמנה

6435708
טרמולוק 7 שקע-תקע

לבן
7x25x5096

ה
יי

בנ



בנייה

תו
הזהב

מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי
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טרמולוק 20 בניה שקע-תקע-מחיצות

מפרט בניה

בלוק טרמולוק 20 שקע-תקע לבניית מחיצות.
מיוצר מבטון ומותאם לבניה מהירה בשיטה קונבנציונאלית.

תצורת הבלוק שהינה חיבור "שקע-תקע" משני צידיו והן בחלקיו העליונים,
מאפשרת בניה מהירה ונקיה ללא צורך ביציקות וחגורות.
מאושר לבניה ללא חגורות ע"י מכון התקנים ותקן 1503.

את גמר העבודה על טרמולוק 20 ניתן לבצע ע"י שפכטל רב עובי לטרמולוק, טיח גבס, שפכטל בטוני 
או בגר, במהירות, בדיוק מרבי ובחיסכון בעלויות בניה. 

יתרונות
בניה מהירה - תצורת בלוק שקע-תקע המאפשרת חיבור נוח ומהיר של בלוק לבלוק.

חיסכון בזמן - ביצוע מהיר של כל מחיצות הדירה/בית בזמן הקצר ביותר.

חיסכון בעליות - ללא צורך בחגורות )יציקות(. מותאם לגמר דק של גבס / שפכטל / בגר.

חוזק מכני - בניה מדוייקת ומהירה מהרצפה עד התקרה כמקשה אחת חזקה ויציבה ע"י שימוש בדבק לבלוק טרמולוק המותאם 
לבניה מהירה ומאפשר תליית משקל רב על הקיר. ניתן לחרוץ, לקדוח ולמסמר ללא חשש! אין צורך באביזרים נלווים יקרים.

עמידות במים - מותאם לבניה בחדרים רטובים.
עמידות באש - מוצר בטוני )צמנטי( איכותי וחזק המעכב אש ברמה גבוהה ביותר.

בידוד טרמי - לטרמולוק 20 בניה שקע-תקע בידוד טרמי 050.

בידוד אקוסטי גבוה - שילוב בין משקל איכותי וחומר צמנטי יוצר בידוד אקוסטי גבוהה.
אקוסטיקה של 50 דציבל בבניית קיר בודד עם גמר דק ו-57 דציבל בבניית קיר בודד

עם טיח צמנטי באישור מכון התקנים.

תיאור המוצריח' במ"ר/מ"איח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

102021
טרמולוק 20 בניה

שקע-תקע
40x20x207512.5

102026
טרמולוק 20 בניה

שקע-תקע
חצי

20x20x2015025

102028
טרמולוק 20 בניה

שקע-תקע
תעלה

40x20x20752.5

A3009019לינטלx140
לפי

הזמנה
לפי

הזמנה

לחברה יש אפשרות לעדכון מידי פעם. יש להתעדכן בפרטים לפני ביצוע.

5
מגפ"ס

הכי חזק 

לרעידות 

אדמה, בדרגת 

שירות 4 

הגבוהה ביותר

מאושר לבנייה 

ללא חגורות ע"י 

מכון התקנים 

ותקן 1503

טרמודן למי שמבין בבנייה

הבלוק המוביל בתחומו בבידוד אקוסטי בין חדרים



קוץ ברזל 8^ 
לפחות 

בחפיפה של 
5 ס"מ מכל צד

קוץ ברזל 8^ 
לפחות

בחפיפה של 
5 ס"מ מכל צד

קוץ ברזל 8^ 
לפחות

בחפיפה של 
5 ס"מ מכל צד
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מרכיבים 

חומר להדבקת טרמולוק: דבק צמנטי לטרמולוק של טרמודן 
להדבקת הבלוקים, עפ”י הוראות היישום המופיעות על המוצר. יש 
למרוח על צידי הבלוק משני צידי השקע-תקע בעובי של 2-3 מ"מ. 

שלבי ביצוע -

על ריצפת בטון - יש להשתמש בטיט לפילוס של חברת טרמודן, או 
בטיט צמנטי )1 דבק צמנטי, 1 צמנט פורטלנד, 2 חול( עובי שכבת 

הפילוס 10-20 מ”מ. 

בניית הקיר בלוקי טרמולוק - הבלוקים יבנו בשיטת הבניה, כאשר 
ההפרש בין נדבך לנדבך חצי בלוק. הבלוקים יחוברו אחד לשני ע”י 
חומר להדבקת בלוקי טרמולוק המפורט בסעיף 2. יש לנקות את 

הבלוקים בטרם מריחת הדבק. מפרט עבודה מצורף.

חיבור עם תקרה - יש להשאיר מרווח בחלקו העליון של הקיר עם 
תקרת הבטון 1-2 ס"מ. במרווח זה יש למלא בפוליאוריטן מוקצף 
או בטיט למילוי בתום הבניה, או בהתאם לדרישות הקונסטרוקטור. 

חיבור עם קיר/עמוד/בלוק - הדבקת בלוק הטרמולוק עם דבק 
לטרמולוק צמנטי, במרווח בין סיום הבלוק אל הקיר יש להשתמש 
במילוי של פוליאוריטן מוקצף, או טיט למילוי, לעגן אל הקיר עם קוץ 
8Φ לפחות בחפיפה לתוך הקיר והבלוק של 5 ס”מ מכול צד, בשורה 
ראשונה וכול מטר ובהתאם לדרישות הקונסטרוקטור של המבנה.

W W W . T E R M O D A N . C O . I L

מפרט בניה

בלוק 

חזק שלא 

נסדק

חיבור בלוקים בפינה - יש לבנות בשיטת הבניה, נדבך לנדבך 
20 שקע-תקע,  ולהצמיד. בבניה של פינה בבלוק טרמולוק 
כאשר קושרים את הבניה עפ"י שיטת הבניה בהנחת בלוקים 
ב-90 מעלות כאשר הם חופפים אחד את השני במחצית הבלוק.
יש לסתת את חלקו העליון של התקע בבלוק בצורה שתאפשר הנחה 
מישורית ומפולסת של הבלוק הבא אחריו ולמרוח דבק בנקודות 
ההשקה של הבלוק. יש להמשיך בתצורה זאת לגובה כל הפינה, כאשר 
קושרים את הבניה תוך כדי חפיפה של הבלוק כל שורה שלישית.

כאשר מתחברים לקיר קיים - קיר בטון/קיר בלוק/עמוד בטון, 
הדבקת הבלוק טרמולוק עם דבק צמנטי אל הקיר במרווח בין 
סיום הבלוק אל הקיר יש להשתמש במילוי של פוליאוריטן מוקצף 
או טייט למילוי, לעגן אל הקיר עם קוץ 8Φ לפחות בחפיפה לתוך 
הקיר והבלוק של 5 ס"מ מכול צד)בדבק אפוקסי(, בשורה ראשונה 

וכל מטר ובהתאם לדרישות הקונסטרוקטור של המבנה.

בבניה של פינה המתחברת אל בלוק תאי אוטוקלאבי - יש להוסיף 
על הסעיף הנ”ל עיגון מגלוון כל שורה שנייה.

 חיבור מעל פתחים - ניתן להשתמש בלינטל מקורת פרופיל אומגה 
מגלוון של טרמודן. את הלינטל יש להניח בחפיפה של 20 ס"מ 
משני צידי הפתחים, ולהמשיך עפ”י שיטת הבניה. במקרה של  
חיבור עם קיר/עמוד יש להשתמש בזוויתן מתאים או שני קוצים 
8Φ לפחות ולפלס אותם עם הקיר/עמוד. ניתן להשתמש בבלוקי 
תעלה "U" ליציקות חגורות אופקיות, וזאת בהתאם לדרישות 

הקונסטרוקטור של המבנה.
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טרמולוק שקע-תקע

מאושר לבניה ללא חגורות ע"י מכון התקנים ותקן 1503.

הכי חזק מפני רעידות אדמה, בדרגת שירות 4 הגבוהה ביותר.

בנייהבלוקים לבנייה

טרמודן למי שמבין בבנייה


