
הקירות נבנים במפעל עפ"י דרישות האדריכלים<< בנייה מהירה באתר<< חיסכון בזמן ועלויות בניה!
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מחיר ברוטו ליח'תיאור המוצריח' במ"ר / מ"איח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

6432201
טרמולוק 20

דו פנים
חלק

40x20x207512.525.47

6421201
טרמולוק 20

דו פנים
חצי חלק

20x20x201502520.60

6430201
טרמולוק 20

דו פנים
תעלה חלק

40x20x20752.537.15

טרמולוק 20 שקע תקע עם פאזה 
מבוקע / חלק

20 שקע תקע עם פאזה בתצורה  בלוק טרמולוק 
מבוקעת או חלקה מיוצר על בסיס תערובת בטון 
איכותי, הבלוק טרמולוק 20 מיועד לבניה מהירה 

בשיטה הקונבנציונלית.

תצורת הבלוק שהינה חיבור שקע תקע מארבעת 
כיווניו מאפשרת בניה מהירה ונקיה ללא צורך 

בחומרי גמר.

20 שקע תקע  תצורת הגמר של הבלוק טרמולוק 
הינה מבוקעת או חלקה עם פאזה ארכיטקטונית, 
אשר נותנת גמר איכותי שאינו דורש גמר אחר או 

טיח ולכן חוסך בעלויות הבניה.
למוצר מערכת שלמה של מוצרים נלווים כגון: חצי 
בלוק תואם, בלוק תעלה תואם ופלטת ציפוי תואמת 

לכלל מערך הקיר.

טרמולוק 20 שקע-תקע עם פאזה חלק

יתרונות בלוק טרמולוק 20 שקע תקע פאזה

תצורת בלוק שקע תקע 
4 כיוונים מאפשרת 

חיבור נוח ומהיר של 
בלוק לבלוק. ללא צורך 

בחגורות ויציקות.

בניה מהירה

אינו דורש עבודה 
כפולה של בניה וטיח 

ונותן גמר ארכיטקטוני 
סופי. לטרמולוק 20 

חללים רחבים פנימיים 
להשחלה נוחה של 

חשמל ואינסטלציה.

חיסכון בעלויות

מותאם לבניה חיצונית 
ולחדרים רטובים ואינו 

מעביר מים. 
אין צורך באביזרים 

נלווים יקרים.

עמידות למעבר מים

)צמנטי(  בטוני  מוצר 
המשלב משקל איכותי 
הנותן בידוד אקוסטי גבוה.

בידוד אקוסטי גבוה

מוצר בטוני )צמנטי( 
איכותי וחזק המעכב 

אש ברמה גבוהה ביותר.

עמידות באש

ה
יב

סב
ף ו

נו
ח 

תו
פי

טרמולוק 20 מיוצר 
מבטונים אדריכלים 
משופרים ומחוזקים 

ויכול לשאת משקל רב 
על הקיר, ניתן לחרוץ,
לקדוח ולמסמר ללא 

חשש! בעל חוזק 
לחיצה גבוה! 7.5 
מגפ"ס. אין צורך 
באביזרים נלווים 

יקרים.

חוזק מכני

מאושר לבניה ללא חגורות
)יציקות( ע"י מכון התקנים.

הכי חזק מפני רעידות אדמה בדרגת  
שירות 4 הגבוהה ביותר.
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מחיר ברוטו ליח'תיאור המוצריח' במ"ר / מ"איח' במשטחמידהשם המוצרמק"ט

6412201
טרמולוק 20

חד פנים
מבוקע

40x20x207512.528.35

6411201
טרמולוק 20

חד פנים
חצי מבוקע

20x20x201502519.95

6410101
טרמולוק 20

חד פנים
תעלה מבוקע

40x20x20752.539.69

6422201
טרמולוק 20

דו פנים
מבוקע

40x20x207512.530.42

6421201
טרמולוק 20

דו פנים
חצי מבוקע

20x20x201502521.28

6420201
טרמולוק 20

דו פנים
תעלה מבוקע

40x20x20752.541.89

6436201
טרמולוק 20
פלטה ציפוי

מבוקע עם פאזה
40x20x524512.515.43

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

פיתוח נוף וסביבה

טרמולוק 20 שקע-תקע עם פאזה מבוקע

תו
הזהב

מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי

בלוקים אקוסטים וגדרות

טרמודן למי שמבין בפיתוח ונוף



 מרכיבים: טיט לפילוס, דבק צמנטי לטרמולוק
ובלוק שקע-תקע

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 בבלוקי טרמולוק - הבלוקים יבנו בשיטת 
הבניה, כאשר ההפרש בין נדבך לנדבך חצי בלוק. הבלוקים 
יחוברו אחד לשני ע"י חומר להדבקת בלוקי טרמולוק 
המפורט בסעיף מס' 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 לעדכון מידי פעם. יש להתעדכן בפרטים לפני ביצוע.

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

מפרט בניה

טרמולוק 20 שקע-תקע עם פאזה

7.5
מגפ"ס

כאשר מתחברים לקיר קיים - קיר בטון/קיר בלוק/עמוד 
בטון, הדבקת הבלוק טרמולוק עם דבק צמנטי אל הקיר 
בהינתן מרווח גדול 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, בשורה ראשונה וכול מטר ובהתאם 

לדרישות הקונסטרוקטור של המבנה.

חיבור בלוקים בפינה - יש לבנות בשיטת הבניה, נדבך 
 20 לנדבך ולהצמיד. בבניה של פינה בבלוק טרמולוק 
שקע-תקע פאזה, 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.

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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