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בעיצוב פנים, השימוש בקירות ותקרות גבס הפך מזה שנים, לעובדה 
שמתעצמת כל העת. במקביל לפופולריות של קירות הגבס, גובר 
השימוש בטיח, הן בבנייה חדשה והן בשיפוצים. מהחיבור בין 
השניים התעורר הצורך בטיח ייחודי שיתאים בצורה המושלמת 
ביותר לחיפוי קירות ותקרות גבס. כמו כן התעורר הצורך בחומרי 
הדבקה ייחודיים מעולים לאריחי קרמיקה מסוגים שונים. שתי 
עובדות אלה הביאו את חברת אורבונד, המתמחה במוצרי גבס 
שונים, לפתח ולהוציא לשוק מוצרים שיתאימו ספציפית למטרות 
שהוזכרו והרבה יותר מכך. להכרת החומרים המשווקים על ידי 

אורבונד, הפננו אליהם מספר שאלות:

האם הטיח המיוצר על ידי חברת אורבונד מתאים רק לשימוש 
פנימי, אם כן לאילו חללים?

כל הסוגים של טיח הגבס והדבקים הייעודיים, מתאימים לעיצוב 
פנים בלבד. יש סוגי טיח המתאימים למקומות שהאוורור בהם 
מצומצם כמו למשל חניונים או מרתפים, יש סוגי טיח שמתאימים 
לחדרים רטובים ויש אפילו טיח ייחודי שהותאם במיוחד למרחבים 

מוגנים בהתאם לת"י 5075.

מה היתרונות של טיח הגבס על פני טיח צמנטי?
יש כמה יתרונות שכולן קשורות אחת בשנייה. כושר הכיסוי של טיח 
הגבס גבוה פי שניים מטיח צמנטי והוא מותאם במיוחד להסתרת 
מישקים בקירות ובתקרות, גם בחדרים רטובים.  לפיכך הוא מיושם 
בשכבה אחת, עובדה המוסיפה לחיסכון, כושר הכיסוי המושלם 
של הגבס מבטל את הצורך בפעילויות נוספות, כגון אשפרה. 
כל היתרונות הללו מביאות לכך שהפחת הוא מינימלי וסביבת 

העבודה נשארת נקייה. 

האם טיח הגבס מיועד ליישום רק בפרויקטים גדולים?
טיח הגבס הנפוץ בישראל MP 75 מתאים לכל סוגי התשתיות, 
כמו כן, קיימים סוגים של טיח מותאמים למקומות מוגדרים כאמור 
לעיל. יש גם מוצרים ספציפיים כמו ה- GOLDBAND שנועד להכנה 
ידנית בערבל ידני והוא מותאם לקבלני שיפוצים המבצעים 

עבדות טיח קטנות.

האם סוגי הדבק להדבקת אריחי קרמיקה על הקיר או כריצוף 
מותאמים במיוחד לקירות גבס?

התשובה היא כן, הדבקים המיוחדים של אורבונד מותאמים לקירות 
גבס ובמיוחד לאזורים לחים. יעילותם מתבררת גם לאחר ספיגת 

לחות והתייבשות חוזרת.

האם מוצרי הטיח והדבקים מותאמים לבנייה ירוקה?
לכל טייחי הגבס של אורבונד יש תו ירוק למוצר. דבר המאפשר 
שילוב החומרים הללו בפרויקטים ירוקים בהם יש דרישה לחומרים 
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מידע לקוראים

לאור העובדה שהטיח הפך לשחקן מרכזי בעיצוב 
פנים, פיתחו בחברת אורבונד סדרה גדולה של סוגי 

טיח ודבקים אקריליים המסייעים לבעלי המקצוע 
בהקניית מראה מושלם למבנים חדשים ומשופצים


