
(54202)102966מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
ישראל,עפולה,א. תעשיה אלון תבור

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
מערכות בידוד תרמי בבניינים-מערכת טיח תרמי חיצוני

התקן הישראלי ת"י 1414 חלק 1 מהדורה פברואר 2018מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

:דגמים

מלט לטיח תרמי1.
KP 400  : כינוי מסחרי

כינוי 1.2/400

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2020תוקף ההיתר עד יום

01/01/2020:היתרתחילת תוקף

511581084ח.פ
גולובד"ר גלעד

מנכ"ל

1מתוך1עמוד חיים לבנון 42, תל-אביב



(54203)102967מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
ישראל,עפולה,א. תעשיה אלון תבור

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
מערכות בידוד תרמי בבניינים-מערכת טיח תרמי פנימי

התקן הישראלי ת"י 1414 חלק 2 מהדורה אוגוסט 1993 ג"ת 3 ,2 ,1מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

:דגמים

מלט לטיח תרמי1.
KP 400 -כינוי מסחרי

כינוי 1.2/400
יעוד: משטחים פנימיים של קירות ותקרות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
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(64196)102969מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
ישראל,עפולה,א. תעשיה אלון תבור

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
מערכות בידוד תרמי בבניינים-מערכת טיח תרמי פנימי

התקן הישראלי ת"י 1414 חלק 2 מהדורה אוגוסט 1993 ג"ת 3 ,2 ,1מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

:דגמים

מלט מוכן מראש למערכת טיח תרמי לממ"ד1.
מורכבת משכבות:"KP 330"-שכבת הרבצה

"KP 400"  - כינוי 1.2/400-טיח תרמי
"KP 330"  - שכבת טיח רגיל

"FINISH BAGAR IN" - שכבת גמר

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
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