הוראות יישום ”בריקים“
לקוח יקר,
ברכות על רכישת המוצר מבית מילסטון .המוצר מיוצר ברמת הגימור הגבוהה ביותר
והכול לצורך מילוי שביעות רצון הלקוח
נשמח לעמוד לרשותך במחלקת שירות לקוחות בכל פנייה בנושא אספקה
WWW.MILSTONE.CO.IL

לבני בריקים מיוצרות מחימר  /טאראקוטה הנשרף בתנור והתקשה .הלבנים מתאימות לחיפויי פנים/חוץ.
אנו מציעים שני סוגים של בריקים:
 בריקים בייצור תעשייתי של חברת  Wienerbergerהחברה המובילה בעולם לייצור בריקים איכותיים,המאפשרת מבחר גדול של צבעים ,גדלים וטקסטורות למראה עדכני או עתיק.
 בריקים מפירוק ממבנים עתיקים באירופה .לבנים עתיקות באפשרויות צבע וגוון נתונות מראש (אדום /צהוב /כתום /שחור)צבען של הלבנים נגזר בעיקר מצבע החימר ממנו נוצרו.
.1ההכנות המומלצות לחיפויי קיר בבריקים:
בקירות חדשים:
א .בקירות בטון  /בלוקים:
 מומלץ לאטום את הקיר (לגבי חברות\חומרים ראו ב“הערות”) חספוס הקיר בדבק קרמיקה ,או באמצעות מריחת בטון במאלג’ משונן.ב .בקירות גבס:
 מומלץ חיפוי אשר יבוצע על גבי לוחות גבס ירוק (עמיד למים) חספוס הקיר בדבק קרמיקה ,בעזרת מאלג’ משונן בדיקה מקדימה של עמידות הקיר במשקל שיווצר ע“י הבריקים.בקירות ישנים המכוסים בשכבת צבע:
 יש לחשוף את שכבת הטיח  /הבלוקים המקורית ,על מנת ליצור חספוס ,לשיפור ההדבקה. -מריחת הקיר בדבק קרמיקה בעזרת מלאג’ משונן

 .2המלצות להתקנת קיר בריקים
בסוגים שונים של בריקים (במיוחד מפירוק למשל) ,יש להקפיד על פיזור נכון של הצבעים\הגוונים.
א.בקירות גבס ירוקים  /בלוקים  /קירות בטון
 יש למרוח את הקיר בעזרת מאלג’ משונן ,בדבק קרמיקה (רצוי פלסטומר  ,603או שווה ערך).שכבת הדבק מהווה שכבה מקשרת בין הבריקים ותערובת הטיט ,לבין הקיר.
 החיפוי בלבנים מתבצע בעזרת חוטים אנכיים ואופקיים המאפשרים עבודה בקווים ישרים ,למרות הבדלי המידות בין הבריקים. השכבה המקשרת בין הלבנים לבין מריחת הדבק הינה תערובת של טיט ומלט לבן/אפור ,לפי טעמו של הלקוח.כשאותו חומר משמש גם למילוי הממשקים.
 בעבודת החיפוי החוט האופקי נותן את הקו העליון של שורת הבריקים שאותה מיישמים ופערי המידות נבלעים בפוגה שמתחת. אין ליישם בריקים במרווחים של פחות מ  1-1.5ס“מ ,ובהתאם לסוג הבריקים ולהפרשי המידות בינהן. יש להקפיד על עבודת חיפוי וגמר באופן סימולטני ,כך ששכבת המילוי בין הבריקים לא תתקשה מדי ותהיה נוחהלניקוי (בכפוף למזג האויר).

הוראות יישום ”בריקים“

ב.בקירות צבועים בצבע אקרילי /שמן /שליכט
 יש לחספס את הקיר ,על מנת לחשוף את התשתית ולאפשר הדבקה טובה. שאר היישום מתבצע באותו אופן המפורט מעלה .4המלצות לגמר קיר בריקים
א .לאחר מילוי הפוגות יש להדק את המילוי בעזרת כף בנאים (מסטרינה משולשת) לתוך המישקים.
לאחר זמן מה (בכפוף למזג האויר) ,עם ייבוש חלקי של חומר המילוי ,יש לנקות את עודפי הרובה בעזרת
מברשת ברזל לעומק הרצוי (מילוי שקוע או במישור הבריק).
ב .ניתן להבריש את המילוי הנראה מחוספס( ,כתוצאה ממברשת הברזל) ,בעזרת מברשת צבע לחה ,בהתאם לצורך,
לקבלת מילוי במראה עדין יותר.
ג .ניתן למרוח סילר “מדגיש צבע” להדגשת צבע החומר (יכול להוות שימוש גם כדי לטשטש עבודת רובה לא נקיה).
ד .עדיף לעשות ניסוי לתהליך הגמר במקום נסתר במידת האפשר.

אריזה  /הזמנה:
 בריק מפולח יסופק בכפולות של  5.0מ“ר בלבד. בריק מלא יסופק לפי מספר יחידות . -כל הבריקים מגיעים על משטח בתפזורת .

הערות:
 מומלץ להעזר בבעל מקצוע מיומן ביישום הבריקים המלצות לחומרי הדבקה  /איטום ניתן לקבל מבעל המקצוע או מחברות שונות המתמחות בתחוםכגון“ :מר .פיקס““ ,שרפון” “ ,תרמוקיר” ועוד).
 המכירה של הבריקים המפולחים היא לפי כיסוי שטח במ/ר לפי גודלו של הבריק כולל המרווחים כ  10-מ“מומעלה ע“פ המלצות היצרן מבלגיה Wienerberger
 יש לקחת בחשבון שינויי גוון בין החומר המוצג לבין החומר המסופק בריקים אלו עשויים מחומר טבעי טאראקוטה בעל ספיגות גבוהה; לכן הגוון הסופי יתקבל רק כחודש לאחר ההתקנהועם התייבשות החומר.
 ייתכנו שינויי מידות משמעותיים בבריקים מסוג פירוקים. שבר של עד  10%מהכמות המסופקת מהווה חלק מהמחיר\.הזמנה ,את היחידות השבורות מומלץ להתקין על הקירליצירת מראה אותנטי.
 תוספת/השלמה להזמנה קודמת תחוייב במחיר מלא . -לא ניתן להחזיר או לבטל הזמנות בריקים .

