מוצרי גמר

מבית אורבונד

הכי חזק בגבס

טיח גבס

MP 75 L
R

מוצר

טיח גבס איכותי

טיח גבס

R

MP 55

טיח גבס איכותי

טיח גבס
R

MP 10

טיח גבס חזק במיוחד

R

GOLDBAND

טיח גבס איכותי

אריזה

 25ק"ג  /סילו

 25ק"ג

 25ק"ג

 25ק"ג

אופן היישום

ממוכן  /ידני

ממוכן  /ידני

ממוכן  /ידני

ידני

יעוד

יישור והחלקת קירות,
מחיצות ותקרות
לשימוש פנימי

תשתית

בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
בלוק גבס
בלוק סיליקט

יישור והחלקת קירות
מתאים במיוחד למחיצות
באזורים בבניין בהם תנאי
אוורור מוגבלים ,כגון
מרתפים וחניונים
לשימוש פנימי
בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
בלוק גבס
בלוק סיליקט

יישור והחלקת קירות,
מחיצות ותקרות
מתאים למרחבים מוגנים
(ממדי"ם)
לשימוש פנימי

יישור והחלקת קירות ,ומחיצות
מתאים במיוחד ליישום על גבי
משטחים קטנים יחסית.
בעיקר לשיפוצי מבנים
לשימוש פנימי

בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
בלוק גבס
בלוק סיליקט

בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
בלוק גבס
בלוק סיליקט

 5-50מ"מ

 5-50מ"מ
במרחבים מוגנים עד
 20מ"מ ובהתאם
לת"י 5075

 5-50מ"מ

תכונות יחודיות

כושר כיסוי גבוה במיוחד
חוזק הדבקות גבוה
קל במיוחד ונוח ליישום
יישום בשכבה אחת
(ניתן ליישום גם ב 2-שכבות)
אינו נסדק
בעל גימור מושלם

אינו נסדק
חוזק הדבקות גבוה
מתייבש באופן אחיד גם
בתנאי איוורור מוגבלים
בעל גימור מושלם

אינו נסדק
מתייבש באופן אחיד
חזק במיוחד ומותאם
למרחבים מוגנים (ממד"ים)
בעל גוון ירקרק
בעל גימור מושלם

כושר כיסוי גבוה במיוחד
חוזק הדבקות גבוה
חוזק לחיצה גבוה
נוח לערבוב וקל ליישום
אינו נסדק
מתייבש באופן אחיד בזמן קצר
יחסית
בעל גימור מושלם

כושר כיסוי

 8ק"ג/מ"ר
עובי  10מ"מ

 10ק"ג/מ"ר
עובי  10מ"מ

 10ק"ג/מ"ר
עובי  10מ"מ

 8ק"ג/מ"ר
עובי  10מ"מ

עובי שכבה

 5-50מ"מ

JETCEMENT

FINISH A

מוצר

טיח צמנטי

שפכל גבס איכותי

FINISH V

שפכטל על בסיס גבס

FINISH M

שפכטל גבס ייחודי
להתזה במכונת טיח

PFT G4

אריזה

 40ק"ג

 20ק"ג

 20ק"ג

 20ק"ג

אופן היישום

ממוכן  /ידני

ידני

ידני

ממוכן  /ידני

יעוד

מיועד כטיח פנים
מיועד כטיח חוץ
בסביבה רגילה
מתאים לחדרים רטובים

להחלקת קירות ,מחיצות
ותקרות,
כהכנה לצבע
לשימוש פנימי

להחלקת קירות ,מחיצות
ותקרות
כהכנה לצבע
לשימוש פנימי

להחלקת קירות ,מחיצות
ותקרות
כהכנה לצבע
לשימוש פנימי

תשתית

בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
בלוק סיליקט

בלוק גבס
טיח גבס
טיח צמנטי
בטון יצוק
לוח גבס (עם שכבת
פריימר (CONTACT
מתאים במיוחד ליישום על
בלוקי גבס אשבונד

בלוק גבס
טיח גבס
טיח צמנטי
בטון יצוק
לוחות גבס
מתאים במיוחד ליישום
על בלוקי גבס אשבונד

בלוק גבס
טיח גבס
טיח צמנטי
בטון יצוק
בלוק תאי
לוח גבס (עם שכבת
פריימר (CONTACT
מתאים במיוחד ליישום על
בלוקי גבס אשבונד
 2-5מ"מ

תכונות יחודיות

אבקה מוכנה לשימוש
ערבוב ללא גושים
בעל כושר הדבקות גבוה
נוח מאוד לעבודה
דוחה מים
בעל צבע אפור

אינו נסדק
בעל פני שטח חזקים
במיוחד
מתייבש באופן אחיד
קל במיוחד ליישום
בעל גימור מושלם

אינו נסדק
מתאים ליישום חד שכבתי
ניתן לשיוף בנייר זכוכית
לבן ואיכותי במיוחד
בעל גימור מושלם

מותאם להתזה במכונת
טיח גבס PFT G4
אינו נסדק
מתייבש באופן אחיד
ניתן לשיוף בנייר זכוכית
קל במיוחד ליישום
בעל גימור מושלם

כושר כיסוי

 15ק"ג/מ"ר
עובי  10מ"מ

 0.8ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

 0.8ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

 0.8ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

עובי שכבה

 10-25מ"מ

 2-5מ"מ

 2-5מ"מ

SUPERMAX

מוצר

שליכט צמנטי רב עובי

FINISH
BAGAR

שליכט בגר  -שכבת גמר
צמנטית דקה

2

3

STANDART

דבק אריחים משופר

STANDART
+

C2T

דבק אריחים משופר

C2TE

אריזה

 25ק"ג

 20ק"ג

 25ק"ג

 25ק"ג

אופן היישום

ידני

ידני

ידני

ידני

יעוד

להחלקת קירות מחיצות
ותקרות
כהכנה לצבע
לשימוש פנימי וחיצוני

להחלקת קירות מחיצות
ותקרות
כהכנה לצבע
מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
מסתורי כביסה ותקרות לא
חשופות

להדבקת אריחי קרמיקה,
גרניט פורצלן ,פסיפס,
חרסינה ,שיש ,אבן טבעית
ועוד
בקירות ובריצפות
לשימוש פנימי וחיצוני

להדבקת אריחי קרמיקה,
גרניט פורצלן ,פסיפס,
חרסינה ,שיש ,אבן טבעית
ועוד
בקירות ובריצפות
לשימוש פנימי וחיצוני

תשתית

בטון יצוק
טיח צמנטי
בלוק תאי

בטון יצוק
טיח צמנטי

בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
טיח צמנטי
בלוק פומיס

בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
טיח צמנטי
בלוק פומיס

עובי שכבה

 1.5-8מ"מ
יישום בשתי שכבות

 5-10מ"מ
(עד  20מ״מ בשתי שכבות)

 5-10מ"מ
(עד  20מ״מ בשתי שכבות)

תכונות יחודיות

בעל גימור חלק או חולי
עדין
בעל כושר הידבקות גבוה
גוון לבן/אפור
מתאים ליישום בעובי עד
 8מ״מ

בעל גימור חלק ועדין במיוחד
בעל כושר הדבקות גבוה
נוח לשימוש
מתאים לאזורים לחים
גוון לבן/אפור לפי הזמנה

דבק צמנטי מוכן לשימוש
בעל חוזק הדבקות גבוה
גוון לבן

דבק צמנטי מוכן לשימוש
בעל זמן חופשי מוארך
בעל חוזק הדבקות גבוה
גוון לבן

כושר כיסוי

 3.2ק"ג/מ"ר
עובי  3מ"מ

 1.2ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

 1.5ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

 1.5ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

 1-3מ"מ

5 FLEX

מוצר

דבק אריחים גמיש

10

C2TE-S1

דבק אריחים אקרילי
)תחליב( המכונה D1T

20

דבק אריחים אקרילי
)תחליב( המכונה D2T

PERLFIX

דבק )פלסטר(
על בסיס גבס

אריזה

 25ק"ג

 20ק"ג

 20ק"ג

 25ק"ג  10 /ק״ג

אופן היישום

ידני

ידני

ידני

ידני

יעוד

להדבקת אבן טבעית ,שיש,
כוכרית ,גרניט פורצל ,קרמיקה,
חרסינה ,פסיפס ועוד
בקירות ובריצפות
לשימוש פנימי וחיצוני
מתאים ליישום בחדרים רטובים
ספא ועוד

להדבקת אריחי קרמיקה,
פסיפס ,חרסינה וגרניט
פורצלן
בקירות
לשימוש פנימי

להדבקת אריחי קרמיקה,
פסיפס,חרסינה וגרניט פורצלן
בקירות
מתאים במיוחד לשימוש
בחדרים רטובים
לשימוש פנימי

להדבקת לוחות גבס על
מגוון תשתיות ״כטיח יבש״
לשימוש פנימי

תשתית

בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
בלוק פומיס
טיח צמנטי
לוחות AQUAPANEL
ריצוף קיים

בטון
בלוק בטון
טיח צמנטי
בלוקי גבס
טיח גבס
לוחות גבס

בטון
בלוק בטון
טיח צמנטי
בלוקי גבס
טיח גבס
לוחות גבס

בטון
בלוק בטון
בלוק תאי
טיח צמנטי
טיח גבס

עובי שכבה

 5-10מ"מ
(עד  20מ״מ בשתי שכבות)

 3-10מ"מ

תכונות יחודיות

דבק צמנטי גמיש מוכן
לשימוש באיכות מעולה
בעל חוזק הדבקות גבוה
ובגמישות בדרגה S1
גוון לבן

דבק אקרילי ,מוכן לשימוש
בעל כושר הידבקות גבוה
נוח מאוד לעבודה

דבק אקרילי ,מוכן לשימוש
בעל כושר הדבקות גבוה
נוח מאוד לעבודה
מתאים לאזורים לחים
בעל חוזק גבוה בתנאי רטיבות

כושר כיסוי

 1.5ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

 1.4ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

 1.5ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

 4מ"מ

 1.5-3ס"מ

דבק על בסיס גבס
בעל כושר הדבקות גבוה
מאפשר פילוס
מתאים למגוון תשתיות
מתייבש באופן אחיד

 5ק"ג/מ"ר

מוצר

CONTACT

שפכטל
אמריקאי

פריימר אקרילי

שפכטל מרק אמריקאי

קלבונד

UNIFLOTT

אבקת
שפכטל מקצועי

אבקת שפכטל ייחודית
לתיקונים וכהכנה לצבע

אריזה

 15ק"ג

 28ק"ג  8 /ק״ג

 5ק"ג  1 /ק״ג

 5ק"ג

אופן היישום

ידני

ממוכן  /ידני

ידני

ידני

יעוד

לשיפור הדבקות
לאיחוד והתאמת
תשתיות ורקעים מסוגים
שונים

להחלקת קירות ,מחיצות
ותקרות
כהכנה לצבע
לשימוש פנימי

חומר לתיקונים
מתאים כהכנה לצבע
מתאים לסתימת חורים
ומילוי סדקים
בעל גימור מושלם
לשימוש פנימי

חומר לתיקונים
מתאים כהכנה לצבע
מילוי ואיחוי מישקים בין
לוחות גבס
סתימת חורים
לשימוש פנימי

תשתית

בטון
בלוק תאי
בלוק שחור
בלוק סיליקט

בלוק גבס
טיח גבס
לוחות גבס
שליכט צמנטי ועוד

טיח צמנטי
טיח גבס
לוחות גבס
בלוק גבס
בטון יצוק חלק

תקרות גבס מחוררות

 1-2מ"מ

ע״פ צורך

ע״פ צורך

תכונות יחודיות

משפר הדבקות של טיח
גבס לתשתית
בעל גוון כחול
מוכן לעבודה

נוח ליישום
קל למריחה ולשפשוף
ניתן להתזה באמצעות
איירלס

קל ונוח לשימוש
אינו נסדק
אינו שוקע
מתייבש באופן אחיד
ובזמן קצר
ניתן לשיפשוף בנייר זכוכית
אינו משאיר אבק
חזק ויציב לאחר ליטוש

חומר אבקתי מוכן
לשימוש
ערבוב ללא גושים
בעל כושר הדבקות גבוה
נוח למילוי
נוח לשפשוף
יבוש מהיר
סדיקה ושקיעה אפסית

כושר כיסוי

כ 120-150 -גר׳/מ״ר

 1.7ק"ג/מ"ר
עובי  1מ"מ

עובי שכבה

INBAU CLEANO

טיח צמנטי
טיח גבס
לוחות גבס
בלוק גבס
בטון יצוק חלק

UNIFLOTT

מוצר

אבקת שפכטל ייחודית,
לתיקונים וכהכנה לצבע
עמידה במים

FIREBOARD
SPACHTEL

אבקת שפכטל ייחודית,
למילוי והחלקת לוחות
Fireboard

אריזה

 5ק"ג

 5ק"ג

אופן היישום

ידני

ידני

חומר לתיקונים
מתאים כהכנה לצבע
מילוי ואיחוי מישקים בין
לוחות גבס
סתימת חורים
לשימוש פנימי
מתאים במיוחד לחדרי
אמבטיה

מילוי (איחוי) מישקים
החלקת פני שטח של
לוחות Fireboard
לשימוש פנימי

יעוד

תשתית

תקרות גבס מחוררות
INBAU CLEANO

לוחות

Fireboard

טיח צמנטי
טיח גבס
לוחות גבס
בלוק גבס
בטון יצוק חלק

עובי שכבה

ע״פ צורך

ע״פ צורך

תכונות יחודיות

חומר אבקתי מוכן לשימוש
ערבוב ללא גושים
בעל כושר הדבקות גבוה
נוח למילוי
נוח לשפשוף
יבוש מהיר
סדיקה ושקיעה אפסית
עמיד במים
בעל גוון ירוק

חומר אבקתי מוכן
לשימוש
ערבוב ללא גושים
בעל כושר הדבקות גבוה.
חומר על בסיס גבס
ייחודי בשילוב מעכבי
בעירה

כושר כיסוי

התאמה לתקן

5

טיח גבס

FLEX

MP 75 L

10

טיח גבס

20

טיח גבס

MP 55

MP 10

PERLFIX

CONTACT

GOLDBAND

 התאמה לתקןJETCEMENT

שפכטל
אמריקאי

קלבונד

UNIFLOTT

FINISH A

התאמה לתקן

FINISH M

התאמה לתקן

FINISH V

UNIFLOTT

FIREBOARD
SPACHTEL

SUPERMAX

התאמה לתקן

FINISH
BAGAR

2

STANDART

3

STANDART
+

רשימות

הכי חזק בגבסÆ

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
orbond@orbond.co.il www.orbond.co.il

הנהלה ושיווק :החרושת  30אור יהודה 6037597
פקס03 -6521448 .
טל03 -6342853 .

COMPLETION

REALISATION

PLAN

DESIGN

IDEA

מפעל :אזור תעשיה אלון תבור עפולה 1812202
פקס04 -6521448 .
טל04 -6521141 .
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אנו מדגישים:
האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת ,מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת ,בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו
של האמור בחוברת זו )להלן  -״המידע״( הם בעלי אופי כללי בלבד ,ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי
ביחס לביצוע של עבודה ספציפית.
יודגש ,כי המידע מחייב בדיקה ,וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע״י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם
מתכנן ו/או מוסמך ,ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם ,אשר עליו
מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.
למען הסר ספק מודגש ,כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה ,לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי
אדם ו/או צד ג' ,בין במישרין או בין בעקיפין ,לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.
* הצעה זו אינה מהווה תחליף לתכנון מפורט וקבלת ייעוץ פרטני בכל נושא הרלוונטי להצעה זו )חוזק ,אש ,אקוסטיקה ,קורוזיה ,בידוד תרמי וכד'(

