חומרים גבס

שיפוץ
פנים וחוץ

קירות הגבס היוו מהפכה בתחום הבנייה ובעיקר
שינו את התפישה בכל הנוגע לשיפוצים .השימוש
בקירות גבס כפתרון אידאלי בחלוקה פנימית לחללים
הפך כבר למובן מאליו ,אך מה מסתתר מאחורי
הקירות והאם קיים גם פתרון לקירות המעטפת? אלה
התשובות שקיבלנו מחברת 'אורבונד'
מאת טלי בן אבי  /צילום בחסות חברת 'אורבונד'

בנוסף לקירות הגבס שכבשו את מקומם בעיצוב פנים,
האם יש גם פתרונות נוחים של גבס למעטפת הבית?
היום ההתייחסות לשיפוץ מעטפת המבנה חשובה לא
פחות מפנים המבנה .במסגרת שיפוץ המעטפת באמצעות
שימוש בחומרים המוצעים על ידי חברת 'אורבונד' אפשר
להשיג גם מטרה נוספת מעבר לחידוש המראה .שתי
מערכות קיימות בחברת 'אורבונד' :מרמוריט ואקווה
פאנל ,ועל ידי שימוש באחת משתי המערכות הללו ניתן
לחדש חזיתות ואף להוסיף נדבך משמעותי של בידוד.
מערכת האקווה פאנל בנויה מלוחות צמנטיים המחוברים
למבנה באמצעות פרופילים של מתכת ,ובמרווח שנוצר
בין הלוחות לקיר הקיים יש אפשרות להוסיף עוד שכבת
בידוד .מערכת המרמוריט בנויה בצורת בלוקי קלקר
המוצמדים לקיר בטיח דבק .
המושג קירות גבס הוא כללי ,אילו סוגים יעודיים יש
והאם באמצעות שימוש בקירות גבס מיוחדים ניתן
לעצב סגנונות אישיים?
בנוסף ללוחות הגבס הרגילים ישנם לוחות ייעודיים
למטרות שונות ,לדוגמה :לוחות דיימונד ,שהם לוחות
אנטי ונדליזם המיועדים במיוחד למקומות בהם יש
תנועה גדולה של אנשים הן במקומות ציבוריים והן
בבתים פרטיים ,ולוח פיירבורד או פיירפלוס  25מ"מ
המיועד למקומות בהם נדרשת עמידות לאש .במחלקה
הדקורטיבית אפשר להשתמש באריחי פספרטו מעוצבים
מהם ניתן ליצור דוגמאות אישיות או לבחור מתוך הקיים.
כמו כן קיימים פרופילים של לוחות גבס מעוצבים לפי
חתך ומידות בהזמנה .גם אלמנטים אלה ניתנים להתקנה
במהירות ובעלי גמר נקי ואחיד.
כאשר חושבים על שיפוץ קיים גם שלב הפירוק ,האם בפירוק
קיר גבס קיים נשארים סימנים המאלצים שיפוץ נוסף?
מכיוון שאת מחיצות הגבס מיישמים על גבי הריצוף
הקיים ,ניתן לפרק את המחיצות כאשר נוצר הצורך
בשינוי פנים המבנה .הריצוף נשאר כמו שהוא ואין צורך
בשיפוץ נוסף.

מהם חומרי הבידוד הטרמי והאקוסטי המשולבים בקירות
גבס?
בקירות הגבס ניתן לשלב חומרי בידוד ,כגון :צמר
סלעים או צמר זכוכית ,אך גולת הכותרת הנה הצמר
המינרלי של חברת 'אורבונד' שהוא היחיד בסוגו שאינו
מגרד .החומר אינו מכיל צבעים ולכן הוא מוצע בצבעו
המקורי שהנו צבע אדמה .ניתן לקבל אותו בדחיסויות
שונות בהתאם לצרכים השונים.
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