
 

 

  

  

 

 

 

 

 .אחזקה שוטפת הוראות הנדון: 

 כללי:

חשיבותו של תחום האחזקה טרם חדרה במלואה לתודעה הארגונית. חברות רבות עדיין מנהלות אחזקת 
כה לקבל החלטה שבר, ולא נוקטות בצעדים לצורך תכנון מראש של אחזקה מונעת. כל חברה צרי

, כאשר יש לבצע השוואה בין העלויות התוצאתיות ההדרך הנכונה יותר לנהל את האחזק אסטרטגית מהי
 של אחזקת שבר לעומת ההוצאות השוטפות של אחזקה מונעת. בהשוואה זו יש לכלול:

בגין נזקים עלויות ישירות לטיפול בתקלה, רכש דחוף, בנוסף עלויות עקיפות  -אחזקת שבר .1
 .תפתחושה

 .ועלויות טיפול בתקלה ח אדםוכ  עלויות -אחזקה מונעת .2

 השנתיות. האחזקהראוי לציין כי אחזקה מונעת מפחיתה משמעותית את עלויות 

 דרישות כלליות:

 .ימונה אדם יעודי לצורך התקשרות. להלן איש קשר 

  הקשר. אישתוכניות עבודה ותאריכים ינוהלו ע"י 

 יק לקוח בחברת לתאם עם מנהל ת ,על איש הקשרCr contech  לשנה לכל הפחותפגישה אחת, 
 לצורך סיור במוקדים המדוברים.

 .יבוצע רישום וסקירה של פגמים 

 נית עבודה. כולל מועד וזמן ביצוע.תקבע תוכ 

 .פרוטוקול פגישה ישלח לאיש הקשר 

 .איש הקשר יחתום על פרוטוקול פגישה ויעיר הערות באם נדרש 

 מהלך התיקון:

 ספק גידור ותיחום לאזור, בהתאם לדרישות הבטיחות.י המזמין 

 Cr contech .תרכוש ותנהל מלאי חומרים נדרשים לצורך ביצוע העבודה ע"פ מפרטים מקוריים 

  סיור יבוצע ע"י מנהל ביצוע מחברתCr contech מנהל תיק הלקוח מחברת ,Cr contech  ואיש
 .מזמיןהקשר מטעם ה

 Cr contech  בדים מקצועיים בכדי לטפל בתיקון.ועו ראש צוותתספק 

  ויאושרו על בסיס יומי. ראש צוותיומני עבודה יבוצעו ע"י 

 שיקום וטיפול בטראצו

 :אופן טיפול בפגיעות )ונדליזם(

 .הציפוי בשיטת גדולה או קטנה בבעיה חברתנו מטעם למורשה להתקשר מומלץ

 או בבניה תזוזות עקב להתפתח ליםשיכו סדקים למשל כמו תקלה או סדירות אי כל על לדווח חשוב

 .ניקוי חומרי של השפעה או כימיות תקיפות

 .הציפוי על שמופיע נזק כל על למיישם או CR Contech -ל להודיע מחובתך

 של הכימית בעמידות או ,התנועה בעוצמת תלוי להחמיר רק עלול המצב במיידית יטופל לא הנזק אם

 .האזור

דיסק יהלום, שאיבת מזהמים מתוך הסדק, מילוי הסדק בפולימר בגוון ביצוע ניסור באמצעות  -סדיקה

 המתאים וליטושו. בסיום הטיפול יש לבצע שכבת סגירה.

ביצוע ניסור מסביב לשבר, הסרת הטראצו הפגוע, ביצוע יציקה ע"פ הגוון והרכב האגרגטים,  -שבר

 ליטוש וביצוע שכבת סגירה מתאימה.



 

 

  

  

 

 

רת מזהמים, מילוי הפגיעה בהרכב הטראצו המתאים, ליטוש שאיבה והס -פגיעה מכאנית קטנה

 ושכבת סגירה מתאימה.

 הסרת שכבת הגמר עד להסרת הכתם וחידוש שכבת הגמר. -הכתמה ופגיעה כימית

 :וחריטות שריטות             

 .העליונות בשכבות חריטות או לשריטות לגרום שיכולים וכבדים חדים עצמים מגרירת להימנע יש 

 :הבאות בצורות בהם לטפל ניתן העליונות השכבות שחיקת או שריטות ונוצרו הבמיד

 .Twisterאו  Diamond Cleaner בשיטת מיוחד ניקוי סקוטש עם עדין מכאני ניקוי  .1

 .מקצועי ליטוש ציוד י"ע האזור את ללטש יש ,מאוד עמוקות שריטות של במקרה .2

ילופו )במידה ונפגעה שכבת הגמר יש ליישם הקפאת החומר וק -הסרת מסטיק ו/או חומרים דביקים

 מחדש(.

 ביצוע הסרת המסטיק והחלפתו במסטיק בעל אותו גוון -החלפת מסטיק יבש/ פגום

 

 טראצו ריצפת של וניקיון  אחזקה הוראות

 הקדמה

 .נאותה ונראות החיים לאורך המפתח הם הרצפה של נכונים ואחזקה ניקיון

 .הרצפה את וישרטו זכוכית נייר של לאפקט יגרמו ומהוכד חול גרגירי , אבק של חלקיקים

 .נקיים במים שימוש ידי על יישטף לרצפות ניקוי חומר כל

 

 כללי

 זמן לאורך הועמיד דקורטיביות ,נדרשת עמידות בעלת ,החזק הינה רצפה טראצו רצפת. 

 תבציפיו יעמוד שהציפוי להבטיח מנת על בקביעות מיושמת להיות צריכה הרצפ של אחזקה 

 .נוצר שלשמן

 

 :אלמנטים לאחזקה נבונה

  פגמים לאיתור ויזואלית בדיקה. 

 שנשפכו כימיקלים של והסרה ניקיון. 

 תקופתי ניקיון. 

הצורך לפי בציפוי תיקונים. 

 גורמי פגיעה במשטח:

 .פיזיות או כימיות פגיעות של למגוון חשופות כללי באופן רצפות

 :הרצפה לציפוי לנזקים נפוצות סיבות להלן

* במיידית ואי נקיון כימי חומר שפך. 

* כבדים מטאליים חפצים גרירת. 

* בזמן תוקנו שלא נזקים. 

* הבטון בתשתית סדקים. 

* רטיבות בתשתית. 

 .וחדים כבדים חפצים מנפילת כתוצאה מכאניות פגיעות *



 

 

  

  

 

 

 ) אבנית יוצרים (.להתייבשותם עד מים או לכלוך השארת *

 שנבדקים השטחים לשימוש מותאמת להיות צריכה פיזית בדיקה

 :עיקריים שלבים  3על מבוססת הנכונה האחזקה

 .יומי יום ניקיון 1.

 .מונע טיפול עם ניקיון 2.

 .תקופתי טיפול 3.

 .הרצפה של זה לסוג מתאימים יהיו הניקוי וציוד שיטות ,החומרים

 .אחד ומספק מוכרת מתוצרת כולם החומרים

 .נזק גורמת אינה שהמערכת לוודא מנת על חברתנו אישור מחייב ל"בנ השימוש

 .בלבד כהמלצה לראות יש ,חומרים ספקי על ממליצה חברתנו

 .ניתן שימושים מספר כעבור נפגע לא והציפוי במידה ,התוצאות אחרי ולעקוב מוסתר באזור ליישם יש חומר כל

 ניקיון יומי

 .כבדים וחלקים מאבק השטח את לטאטא  1. 

 .בלבד נקיים במים שימוש  2.

 .נקיים במים לשטוף יש .ריק דלי לתוך ולסחוט בתמיסה להשרות  3.

 .לשלמות עד בתהליך להמשיך     

 ייעודיות.  אוטומטיות מכונות ידי על לבצע ניתן

 

 בטראצו. השקעתך של והפונקציונאליות היופי את יעצימו תואמת ואחזקה מתאים ניקיון

 

 

 

 

 

 בברכה,

 אר קונטקסי 

 


